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 الرشول مرض 

 ووفاته وشؾم صذ اهلل عؾقه وآله

 شم٠مًمٞمػ

 صفاب الدينحمؿد ابن عؾوي بن حامد بن  : كتور دال

 شقئونعة ـبجاموعؾومـه ف ـريـاحلديث الشيف  شاركاداذ ـشتاأل
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  .ًمرؾمقلُمالسمس٤مت دمٝمٞمز ا ،اًمٜمبل ُمرض قال اًمسػمة اًمٜمبقي٦م ، أطم : التصنيـــف

 .فـوووم٤مشمف وآًمـف وؾمـٚمؿ ــاًمرؾمـــقل صغم اهلل قمٚمٞمُمرض عنـوان الكتـاب : 

 ــ.ـ٤مب اًمديـٝمـد اسمـ ؿمـٛمـحـد سمـ ُمـقر قمٚمقي سمـ طم٤مُمــاًمديمتاملؤلف :  

 (.2015/ 00 زقه اإليداع بداز الكتب بصنعاء )

 ( صٗمح٦م .99)   :عدد الصفحات 
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 مينع طبع هرا الكتاب أو جزء منه بكل طسق الطبع والتصويس 

 والنقل والرتمجة والتشجيل املسئي واملشنوع واحلاسوبي
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 +  076 635320337جـــــــــوال :    

E.M: dralwibinshehab@gmail.com 
  

 



 (5)------------------------صلى اهلل عليه وآله وسلم ووفاتهالرسول مرض 

 سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

احلٛمد هلل اًمب٤مىمل سمٕمد ومٜم٤مء ظمٚم٘مف ، واًمّمالة واًمسالم 

وطمده : صدق ٓ إًمف إٓ اهلل  قمغم ُمـ ٓ ٟمبل سمٕمده ، وأؿمٝمد أنْ 

وقمده ، وٟمٍم قمبده ، وهزم إطمزاب وطمده ، وأؿمٝمد أنَّ 

حٛمًدا قمبده ورؾمقًمف ، يم٤من طمرًزا ًمٚمٛم١مُمٜملم إذ يم٤من ـؾمٞمدٟم٤م ُمُ 

٤م ـ ًمٜم٤م يمٚمٛمَّ ٤م أراد اهلل اٟمت٘م٤مًمف ًمٚمدار أظمرة سملمَّ ـ، ومٚمٛمَّ  سمٞمٜمٝمؿ

ٟمحت٤مج إًمٞمف طمتك ىم٤مل : )شمريمتٙمؿ قمغم اًمبٞمْم٤مء ًمٞمٚمٝم٤م يمٜمٝم٤مره٤م 

ومّمٚمقات ريب قمٚمٞمف ، وقمغم  (1)إٓ ه٤مًمؽ(سمٕمدي ٓ يزيغ قمٜمٝم٤م 

آًمف اًمٓمٞمبلم اًمٓم٤مهريـ ، ورضقان اهلل قمغم صح٤مسمتف اعمٜمتجبلم ، 

 يقم اًمديـ.وقمغم اًمت٤مسمٕملم هلؿ سم٢مطمس٤من إمم 

  

                                                           

 [.331أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم اعمستدرك قمغم اًمّمحٞمحلم سمرىمؿ ] (1)



 (6)------------------------صلى اهلل عليه وآله وسلم ووفاتهالرسول مرض 

 وسمٕمد ...

ـ٤مة )اقمرف ٟمبٞمؽ  ومال ٟمزال ذم ؾمٚمسٚمتٜم٤م اعمسٛمَّ

صغم اهلل قمٚمٞمف وأصح٤مسمف( وسمٕمد يمالُمٜم٤م قمغم أطمقال اًمرؾمقل 

ذم اًمٕمدد إول ، واًمٙمالم قمغم أزواضمف ىمبؾ سمٕمثتف وآًمف وؾمٚمؿ 

صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ذم اًمٕمدد اًمث٤مين ، واًمٙمالم قمغم 

ذم اًمٕمدد اًمث٤مًم٨م ،   أوٓده صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ

ذم ُمٙم٦م اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ  أطمقالواؾمتٕمرضٜم٤م 

اعمديٜم٦م أطمقاًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ذم وذم اًمٕمدد اًمراسمع ، 

د اًمبنم قمـ قم٤ممل وصٚمٜم٤م إمم همٞم٤مب ؾمٞم  ذم اًمٕمدد اخل٤مُمس ، 

صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف  قرهـٗم٘مد ٟمـٛمٜم٤م سمـقم٤مًمَ  وإفمالماًمدٟمٞم٤م ، 

ؿ ذم هذا اًمٕمدد سم٢مذن اهلل قمـ أظمب٤مر ُمرض وؾمٚمؿ ، وؾمٜمتٙمٚم

سمف  يتف طمتك اؿمتدَّ صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ُمـ سمدا اًمٜمبل

صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ  احلبٞم٥م اعمرض ومٙم٤مٟم٧م ووم٤مة



 (7)------------------------صلى اهلل عليه وآله وسلم ووفاتهالرسول مرض 

ًٓ قمـ هذه اًمدٟمٞم٤م اًمْمٞم٘م٦م إومؼ  ، واظمتٞم٤مره ًمٚمرومٞمؼ إقمغم سمد

وإص٤مسم٦م اعمسٚمٛملم ، إمم ضمٜم٤مت قمرضٝم٤م اًمسٛمقات وإرض 

وهل ووم٤مة رؾمقهلؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ : : ب٦م ّمٞمسم٠ميمؼم ُمُ 

طمدي٨م  ُمـ (1)وذًمؽ عم٤م أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم ُمٕمجٛمف اًمٙمبػم

 ىم٤مل:  ىم٤ملقمٜمف  طُمـٛمٞمْم٦م اجلٛمحل ريض اهلل أيب ـسم ؾم٤مسمط

 أطمديمؿ أصٞم٥م إذا: ) ؾمٚمؿآًمف وو قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل

٤م وُمقمٜمده(   اعمّم٤مئ٥م أقمٔمؿ وم٢مهن٤م:  يب ُمّمٞمبتف ومٞمذيمر،  سمٛمّمٞمب٦مٍ 

 :ُمـ اًمٓمقيؾ أطمسـ ُم٤م ىمٞمؾ 

  َووَم٤مُة طَمبِٞمـ٥ِم اهللِ َأيْمَبــْر ُُمِّمٞمَبــ٦مٍ 

 

 

 

ــفُ  ــؾا ُيَٕم٤مجلُ ـــَٝم٤م طَم ــٞمَس ًَم ــرُ  وَمَٚم  اًمِٗمْٙم

 

 

 

 وَمْ٘مـٌد ًمِٜمُـقِر قُمٞمقٟمِٜمَـ٤م وَمَٗمـْ٘مُد اًمٜمَّبِـْل 

 

 

 

 وٓ سَمــٍْمُ 
ِ
 وَماَل ؾَمـْٛمَع ُيٖمٜمِـل ًمٚمٗمتـ٤مء

 

 

 

  :مم شمب٤مرك وشمٕم٤موُمستٕمٞمٜملم سمف ومٜم٘مقل ُمتقيمٚملم قمغم اهلل 

                                                           

٤مومظ اسمـ طمجر [ واحلدي٨م طمسٜمف احل6718ُمٕمجؿ اًمٓمؼماين اًمٙمبػم سمرىمؿ ] (1)

  .(3/3اًمٕمس٘مالين ذم اإلص٤مسم٦م )



 (8)------------------------صلى اهلل عليه وآله وسلم ووفاتهالرسول مرض 

 انقرآن انكريم ينعي انرسىل
 صهى اهلل عهيه وآنه وسهم

 
الكةيمو  اليوي ت وس ةسورلتا هللاوعل ه  عيو   السورة ما هي  (1

 رآل  رسعم ؟

 .ؾمقرة اًمٜمٍم ضمـ(

   
ما قرل  بده بن  باس ةضي ه  تهمـا في يفسية سرة   (2

 التهللاة ؟

 قمبـ٤مس سمـقمبداهلل  نَّ أ  (1) ذيمر احل٤مومظ اسمـ يمثػم ذم شمٗمسػمه ضمـ(

ـــ٤م  ــ٤ملريض اهلل قمٜمٝمٛم ـــًم:  ىم ــ٧م ٤مـٛمَّ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  ٟمزًم

 اهلل ًمرؾمـقل ٟمٕمٞمـ٧م : ىم٤مل اًمسقرة ظمتؿ طمتك چڄ  ڃ  

 وم٠مظمـذ:  ىمـ٤مل،  ٟمزًمـ٧م طمـلم ٟمٗمسف ؾمٚمؿآًمف وو قمٚمٞمف اهلل صغم

  .أظمرة أُمر ذم ااضمتٝم٤مدً  يم٤من ُم٤م سم٠مؿمد  
   

                                                           

  .(4/563شمٗمسػم اسمـ يمثػم ) (1)



 (9)------------------------صلى اهلل عليه وآله وسلم ووفاتهالرسول مرض 

ةسوورلتا هللاووعل ه هللاوو   سوورة  التهللاووة  عوول توولرل أثووة مووا  (3
 رسعم ؟ عي  رآل  

 اهلل ريض قم٤مئِمـ٦م طمدي٨م ـُم (1)ضم٤مء ذم صحٞمح اًمبخ٤مري ضمـ(

 صـالة ؾمـٚمؿآًمف وو قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمبل صغمَّ  ُم٤م : ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م

 ي٘مـقل إٓ چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ  قمٚمٞمـف ٟمزًم٧م أنْ  سمٕمد

 .(زم اهمٗمر اًمٚمٝمؿ وسمحٛمدك رسمٜم٤م ؾمبح٤مٟمؽ):  ومٞمٝم٤م

   
 ميل تللس سرة  التهللاة ؟ (4

ٓم٤مب ريض اهلل قمٜمٝمٛمـ٤م : ىم٤مل قمبداهلل سمـ قمٛمر سمـ اخل ضمـ(

 .(2)طمج٦م اًمقداع ـْ ٟمزًم٧م ذم أوؾمط أي٤مم اًمتنميؼ ُمِ 

   
چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ    چ:  ميل تلل قرل  ي الل (5

ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ    ڎڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

 ؟ ]ؾمقرة اعم٤مئدة[   چک  ک  ک  گ  گ     کڑ  ڑ

                                                           

  .[4683صحٞمح اًمبخ٤مري سمرىمؿ ] (1)

  .(4/562شمٗمسػم اسمـ يمثػم ) (2)
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 ذم صحٞمحٞمٝمٛمـ٤م ُمـ طمدي٨م (2)وُمسٚمؿ (1)روى اًمبخ٤مريضمـ( 

 ي٤م ًمف : ىم٤مل اًمٞمٝمقد ُمـ رضماًل  أنَّ  ريض اهلل قمٜمف اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر

 اًمٞمٝمقد ُمٕمـنم قمٚمٞمٜم٤م ًمق شم٘مرؤوهن٤م يمت٤مسمٙمؿ ذم آي٦م اعم١مُمٜملم ، أُمػم

چ    چ   ىم٤مل : آي٦ٍم ؟ : أي   ، ىم٤مل قمٞمًدا اًمٞمقم ذًمؽ ٓختذٟم٤م ٟمزًم٧م

   چ ڎچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ
 اًمذي نواعمٙم٤م اًمٞمقم ذًمؽ ومٜم٤مرَ قمَ  ىمد: ريض اهلل قمٜمف  قمٛمر ىم٤مل

 سمٕمروم٦م ىم٤مئؿ وهق ؾمٚمؿآًمف وو قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمبل قمغم ومٞمف ٟمزًم٧م

 ٛمٕم٦م.ـضم يقم

   

 بدء مرض انرسىل 
 صهى اهلل عهيه وآنه وسهم

 

                                                           

  .[45صحٞمح اًمبخ٤مري سمرىمؿ ] (1)

  .[3117صحٞمح ُمسٚمؿ سمرىمؿ ] (2)



 (11)------------------------صلى اهلل عليه وآله وسلم ووفاتهالرسول مرض 

  الرداع أثة  عول موةا الةسورل هللاوعل ه  عيو  ج  هل لح   (6

 رآل  رسعم ؟

إمم اعمديٜمـ٦م  صغم اهلل قمٚمٞمـف وآًمـف وؾمـٚمؿٜم٤م ًم٘مد قم٤مد رؾمقًمُ ضمـ( 

ٕمًٞم٤م ، ـقمـ٤مش ـمبٞمـوًمٙمٜمف سمٕمـده٤م ، أصمر اًمسٗمر  ـْ ًب٤م ُمِ تٕمَ ُمُ اعمٜمقرة 

 اعمقت. رُض طمتك أملَّ سمف ُمَ 

   

كيف حارة ةسرلتا هللاعل ه  عي  رآل  رسعم  ائش  ةضي  (7
 ه  تها  تدما مةضس ؟

ريض  قم٤مئِمـ٦م ُمـ طمـدي٨م (1)روى اسمـ طمب٤من ذم صحٞمحف ج(

وآًمـف  قمٚمٞمـف اهلل صـغم اهلل رؾمـقل إزمَّ  رضمـع : اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م

 رأد ذم صداقًم٤م أضمد وأٟم٤م سم٤مًمب٘مٞمع ضمٜم٤مزة ُمـ يقم ذات ؾمٚمؿو

 صمـؿ (رأؾمـ٤مه وا قم٤مئِم٦م ي٤م أٟم٤م سمؾ):  ىم٤مل رأؾم٤مه! : وا أىمقل وأٟم٤م

 وصٚمٞم٧م ويمٗمٜمتؽ : ومٖمسٚمتؽ ىمبكم ُم٧م   ًمق رضك وُم٤م):  ىم٤مل

 ىمـد ذًمـؽ ومٕمٚم٧م ًمق أن سمؽ : ًمٙم٠مين ىمٚم٧م (دومٜمتؽ صمؿ قمٚمٞمؽ

                                                           

 .[6586صحٞمح اسمـ طمب٤من سمرىمؿ ] (1)



 (12)------------------------صلى اهلل عليه وآله وسلم ووفاتهالرسول مرض 

ؿ ٟمسـ٤مئؽ سمـبٕمض ومٞمـف وم٠مقمرؾمـ٧م سمٞمتـل إمم رضمٕم٧م  ، ومتبسَّـ

 اًمذي وضمٕمف ذم سمدي صمؿ وآًمف وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل ؾمقلر

 ومٞمف. ُم٤مت

   

مع  هللاعل ه  عي  رآل  رسعم ماذا تسيفيد من حراة الةسرل (8
 ؟لرجي   ائش  ةضي ه  تها 

ضمـ( يستٗم٤مد ُمالـمٗم٦م اًمرضمؾ ًمزوضمتف طمتك قمٜمد ذيمر اعمقت ، 

ػمة اًمزوضم٦م ، ومٜمجد رؾمقًمٜم٤م صـغم اهلل وقمدم آٟمزقم٤مج ُمـ همَ 

 .وٓ يٖمْم٥م ُمٜمٝم٤م تسؿ قمٜمد همػمة زوضمتفبٞمف وآًمف وؾمٚمؿ يقمٚم

   

  



 (13)------------------------صلى اهلل عليه وآله وسلم ووفاتهالرسول مرض 

 ؟ميل بدأ مةا ةسرلتا هللاعل ه  عي  رآل  رسعم (9

صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمـٚمؿ  ٜم٤م اًمٙمريؿسمدأ اعمرض سمرؾمقًمضمـ( 

ُمـ اًمسٜم٦م احل٤مديـ٦م  صٗمرؿمٝمر يقم إرسمٕم٤مء ًمٚمٞمٚمتلم سم٘مٞمت٤م ُمـ 

 .قمنمة ًمٚمٝمجرة

   

  رآلوو  رسووعم ب وود بوود  موواذا هللاووتع الةسوورل هللاووعل ه  عيوو (11
 مةض  ؟

ضمـ( يم٤من سمدء ُمرضف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ يقم إرسمٕم٤مء ، 

 ٞمؾـؾمبـ ذم أهمـزُ ) اًل :ـٕؾم٤مُم٦م ىم٤مئ ومٕم٘مد اخلٛمٞمس يقم وم٠مصبح

 .(اجلٞمش هذا وًمٞمتؽ وم٘مد:  أسمٞمؽ ُم٘متؾ ُمقضع إمم ورس،  اهلل

   

مووا أقوورال أهوول ال عووم فووي يحديوود اليوورم الووذ  بوودأ المووةا  (11
 ؟ل ه  عي  رآل  رسعم في  بةسرلتا هللاع

 (1)ضمـ( هٜم٤مك صمالصم٦م أىمقال ذيمره٤م احل٤مومظ اسمـ طمجر اًمٕمسـ٘مالين

 اًمسب٧م ، وىمٞمؾ : إرسمٕم٤مء. وىمٞمؾ : آصمٜملم ،ذم اعمس٠مًم٦م : وم٘مٞمؾ 

   

                                                           

 .(8/129اٟمٔمر ومتح اًمب٤مري )( 1)



 (14)------------------------صلى اهلل عليه وآله وسلم ووفاتهالرسول مرض 

كيف كاتس بداي  مةا الةسرل هللاعل ه  عي  رآل  رسعم  (12
 الذ  يرفي في  ؟

 (2)ُمقهيبـ٦م أيب ُمــ طمـدي٨م (1)روى احل٤ميمؿ ذم اعمسـتدركضمـ( 

 ـمرىمٜمـل:  ىمـ٤مل ؾمـٚمؿآًمـف وو قمٚمٞمـف اهلل صغم اهلل رؾمقل ُمقمم

 أسم٤م ي٤م):  وم٘م٤مل ًمٞمٚم٦م ذات ؾمٚمؿآًمف وو قمٚمٞمف اهلل صغم  اهلل رؾمقل

 هذا ٕهؾ أؾمتٖمٗمر أنْ  أُمرت ىمد وم٢مين:  اؾمتٖمٗمر اٟمٓمٚمؼ،  ُمقهيب٦م

 قمٚمٞمٙمؿ اًمسالم):  ىم٤مل اًمب٘مٞمع سمٚمغ ٤مـومٚمٛمَّ  ُمٕمف وم٤مٟمٓمٚم٘م٧ُم  (اًمب٘مٞمع

 ُمـ٤م شمٕمٚمٛمـقن ًمـق،  ومٞمف أصبحتؿ ُم٤م ًمٙمؿ ـَ ٝمْ ٞمَ ًمِ ،  اًمب٘مٞمع أهؾ ي٤م

ـُ  أىمبٚم٧م،  ُمٜمف اهلل أٟمج٤ميمؿ  يتبـع ٛمٔمٚمؿـاًمـ اًمٚمٞمـؾِ  يم٘مٓمـع اًمٗمت

 أنْ  ينظمـػمَّ  اهلل إنَّ ،  ُمقهيبـ٦م أسمـ٤م يـ٤م):  ىمـ٤مل صمؿ (آظمره٤م ٝم٤مـأوًم

                                                           

  .[4383تدرك قمغم اًمّمحٞمحلم سمرىمؿ ]اعمس (1)

أسمق ُُمقهيب٦م ريض اهلل قمٜمف : ُمـ ُمقًمدي ُمزيٜم٦م ، اؿمؽماه اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف  (2)

( : 854وؾمٚمؿ وأقمت٘مف ، ىم٤مل اسمـ قمبداًمؼم ذم آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب )

 .وطمديثف طمسـ ذم اؾمتٖمٗم٤مر اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ٕهؾ اًمب٘مٞمع



 (15)------------------------صلى اهلل عليه وآله وسلم ووفاتهالرسول مرض 

 ريب ًم٘مـ٤مء وسمـلم اجلٜمـ٦م صمؿ ومٞمٝم٤م واخلٚمد إرض ظمزائـ ي١مشمٞمٜمل

 هـذه ـظمزائ ُمٗم٤مشمٞمح ومخذ وأُمل أٟم٧م سم٠ميب:  وم٘مٚم٧م (وضمؾ قمز

 ًم٘مـد،  ُمقهيبـ٦م أسم٤م ي٤م يمال):  ىم٤مل اجلٜم٦م صمؿ ومٞمٝم٤م واخلٚمد إرض

 صمـؿ،  اًمب٘مٞمـع ٕهـؾ اؾمـتٖمٗمر صمؿ (وضمؾ قمز ريب ًم٘م٤مء اظمؽمت

 اهلل صغم ومٞمف بضىمُ  اًمذي ؿمٙمقاه سمداه أصبح ٤مـومٚمٛمَّ ،  ٍمفـاٟم

 وؾمٚمؿ.وآًمف  قمٚمٞمف

   

ن من ألراج  كان بداي  مةا الةسورل هللاوعل   (13 في بيس م 
 ؟عمه  عي  رآل  رس

ذم سمٞمـ٧م  صـغم اهلل قمٚمٞمـف وآًمـف وؾمـٚمؿضمـ( يم٤من اسمتدأ ُمرضـف 

 .قمٜمٝم٤مشمٕم٤ممم ُمٞمٛمقٟم٦م ريض اهلل أم اعم١مُمٜملم زوضمتف 

   

هول ههوول ال عووم ةأ  آ وة فووي مكووان بدايو  مووةا الةسوورل  (14
 هللاعل ه  عي  رآل  رسعم ؟



 (16)------------------------صلى اهلل عليه وآله وسلم ووفاتهالرسول مرض 

صمالصم٦م أىمقال ذم ُمٙم٤من  (1)ضمـ( ذيمر احل٤مومظ اسمـ طمجر اًمٕمس٘مالين

اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ وم٘مٞمؾ : ذم سمٞم٧م سمداي٦م ُمرض رؾمقًمٜم٤م صغم 

 (2)ح٤مٟم٦مـزيٜم٥م سمٜم٧م ضمحش ريض اهلل قمٜمٝم٤م ، وىمٞمؾ : ذم سمٞم٧م ري

ُمقٓة اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ، صمؿ ىم٤مل : واعمٕمتٛمد 

 .أٟمف ذم سمٞم٧م ُمٞمٛمقٟم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م

   

هل كان بداي  مةا الةسورل هللاوعل ه  عيو  رآلو  رسوعم   (15
 ؟ شديًدا أم  فيًفا

قمغم اًمرؾمقل صـغم  َل ديًدا طمتك أهمٛمِ يم٤من سمداي٦م اعمرض ؿَم ضمـ( 

 اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ. 

   

هللاوعل ه  كيف يهللاف  ائش  ةضي ه  تها شد  رجع التبوي  (16
 ؟  عي  رآل  رسعم

                                                           

  .(8/129ومتح اًمب٤مري )اٟمٔمر  (1)

ريـح٤مٟم٦م سمٜم٧م ؿمٛمـٕمقن ُمـ سمٜمل ىمريـٔم٦م : ُمقٓة اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف  (2)

  .صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ وؾمٚمؿ ، وىمد شمقومٞم٧م ذم طمٞم٤مة اًمرؾمقل



 (17)------------------------صلى اهلل عليه وآله وسلم ووفاتهالرسول مرض 

أنَّ قم٤مئِمـ٦م ريض اهلل   (1)ذم يمت٤مسمـف )اًمقومـ٤مة(ضمـ( روى اًمٜمس٤مئل 

 رؾمـقل قمـغم ُمٜمف أؿمد أطمدٍ  قمغم اًمقضمع رأي٧م : ُم٤م ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م

 وآًمف وؾمٚمؿ. قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل

   

ْن ِمْن لرجاي  هللاعل ه  عي  رآلو  رسوعم كاتوس حاضوة ً  (17  تود  م 
  عي  ؟ ي  ما أغمِ 

ـْ ء٤مـحرض إهمٛمـضمـ( مل ي ٦م ريض اهلل ـزوضم٤مشمف همـػم ُمٞمٛمقٟمـ ه ُم

 رت قمٜمده٤م أم اًمٗمْمـؾـوىمد طمْم قمٜمٝم٤م : ٕٟمف ذم سمٞمتٝم٤م ،شمٕم٤ممم 

 يض اهلل قمٜمٝم٤م.ٞمس ر٤مء سمٜم٧م قُمٛمَ ـويمذًمؽ أؾمٛم، سمٜم٧م احل٤مرث 

   

يس   (18 ما الذ  جا  بأم الفضل بتس الحاةث رأسما  بتس ُ م 
 ؟ نإلل بيس ميمرت  ةضي ه  ته

ضمـ( أُم٤م أم اًمٗمْمؾ سمٜم٧م احل٤مرث ومٝمـل أظمـ٧م ُمٞمٛمقٟمـ٦م سمٜمـ٧م 

٤مء سمٜمـ٧م قُمَٛمـٞمس ومٝمـل ـاحل٤مرث ُمـ ضمٝم٦م إب ، وأُمـ٤م أؾمٛمـ

 أظم٧م ُمٞمٛمقٟم٦م ُمـ ضمٝم٦م إم ، وٓ همراسم٦م أْن شمزور اعمرأة أظمتٝم٤م. 

                                                           

  .[11اًمقوم٤مة سمرىمؿ ] (1)



 (18)------------------------صلى اهلل عليه وآله وسلم ووفاتهالرسول مرض 

   

 ألم يحضة إغما  الةسرل هللاوعل ه  عيو  رآلو  رسوعم أحود   (19
 الةجال ؟ ن  مِ 

ومٝمـق زوج أم  ف اًمٕمب٤مس سمـ قمبد اعمٓمٚمـ٥مضمـ( ٟمٕمؿ : طمرض قمٛم  

 .اًمٗمْمؾ سمٜم٧م احل٤مرث ريض اهلل قمٜمٝم٤م

   

أمة الةسرل هللاوعل ه  عيو  رآلو  رسوعم  تود إفاقيو   ذاماب  (21
 ؟ إغمائ  نْ مِ 

اًمٜمس٤مء وٓ يب٘مـك قمٜمـده  ٛمٞمعَ ـه ضمقمٜمد ـْ خرج ُمِ ـيُ  ضمـ( أُمر أنْ 

 ٤مس ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف.اًمٕمبَّ  فُ إٓ قمٛم  

   

 تود موا أغموي  هللاوعل ه  عيو  رآلو  رسوعم ماذا هللاتع بالةسورل (21
  عي  في بيس ميمرت  ةضي ه  تها ؟

 ذم صحٞمحٞمٝمٛمـ٤م ُمـ طمـدي٨م (2)وُمسٚمؿ (1)روى اًمبخ٤مريضمـ( 

 قمٚمٞمـف اهلل صغم اهلل رؾمقل ًمددٟم٤م : ىم٤مًم٧مريض اهلل قمٜمٝم٤م  قم٤مئِم٦م

                                                           

  .[6492صحٞمح اًمبخ٤مري سمرىمؿ ] (1)

  .[2213صحٞمح ُمسٚمؿ سمرىمؿ ] (2)



 (19)------------------------صلى اهلل عليه وآله وسلم ووفاتهالرسول مرض 

 يمراهٞمـ٦م:  وم٘مٚمٜمـ٤م شمٚمـدوين ٓ أن وم٠مؿم٤مر،  ُمرضف ذم ؾمٚمؿآًمف وو

 إٓ ُمـٜمٙمؿ أطمـد يب٘مـك ٓ:  ىمـ٤مل أوم٤مق ٤مـومٚمٛمَّ ،  ًمٚمدواء اعمريض

  .يِمٝمديمؿ مل وم٢مٟمف:  اًمٕمب٤مس

   

 ؟ماذا ي تي كعم  )لددتا(  (22

 أطمـد رم ّم٥م  يُ  اًمذى اًمدواء هق - اًمالم سمٗمتح - دوداًمٚمَّ ضمـ( 

 وهمػمهـ٤م سم٠مصبع هٜم٤مك يدظمؾ أو،  ويسٗم٤م،  اعمريض ومؿ ضم٤مٟمبل

 .(1)سمف وحيٜمؽ

   

هل أقام ةسرلتا هللاعل ه  عي  رآل  رسعم مد  مةضو  فوي بيوس  (23
 ؟ لرجي  ميمرت  ةضي ه ي الل  تها

ريض اهلل  طمدي٨م قم٤مئِم٦م ـْ ُمِ   (3)وُمسٚمؿ  (2)ضمـ( روى اًمبخ٤مري

 ؾمـٚمؿآًمـف وو قمٚمٞمـف اهلل صـغم اًمٜمبـل صم٘مـؾ ٤مـٛمَّ ـًم قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م :

                                                           

 (.14/199ُمسٚمؿ )ذح اًمٜمقوي قمغم صحٞمح  (1)

  .[634صحٞمح اًمبخ٤مري سمرىمؿ ] (2)

  .[418صحٞمح ُمسٚمؿ سمرىمؿ ] (3)



 (21)------------------------صلى اهلل عليه وآله وسلم ووفاتهالرسول مرض 

،  ًمـف ذنومـ٠مُ  سمٞمتل ذم ضٛمرَّ يُ  أنْ  أزواضمف اؾمت٠مذن وضمٕمف دَّ واؿمت

 اًمٕمب٤مس سملم ويم٤من،  إرض رضماله ط  خُ ـشمَ  رضمٚملم سملم ومخرج

 ُمـ٤م قمبـ٤مس ٓسمــ ذًمـؽ ومذيمرت (1)قمبٞمداهلل ىم٤مل،  آظمر ورضمؾ

 شمسـؿ   مل اًمذي اًمرضمُؾ  ـِ ُمَ  شمدري وهؾ:  زم وم٘م٤مل قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م

 ٥م.ـم٤مًم أيب سمـ قمكم هق:  ىم٤مل،  ٓ:  ىمٚم٧م؟  قم٤مئِم٦م

   

ذين ا يمود  عيهموا الةسورل عوقرل آ ة في الةجعين ال نْ هل مِ   (24
 ؟هللاعل ه  عي  رآل  رسعم في مةض  

ضمـ( ٟمٕمؿ : هٜم٤مك ىمقل آظمر ي٘مقل سم٠منَّ اًمرؾمقل صـغم اهلل قمٚمٞمـف 

 اًمٗمْمـؾقمـغم اًمذي ُم٤مت ومٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ىمد اقمتٛمد ذم ُمرضف 

٤م ذيمـر ـوقمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمـٜمٝمؿ يمٛمـ سمـ اًمٕمب٤مسا

 .(3)اسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمب٘م٤متو (2)ُمسٚمؿ ذم صحٞمحفؽ ذًم

                                                           

  .قمبٞمداهلل سمـ قمبداهلل : هق اًمراوي ًمٚمحدي٨م قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م (1)

  .[418صحٞمح ُمسٚمؿ سمرىمؿ ] (2)

  .(2/232اًمٓمب٘م٤مت اًمٙمؼمى ) (3)



 (21)------------------------صلى اهلل عليه وآله وسلم ووفاتهالرسول مرض 

   

 لعجمع بين القرلين الميقدمين ؟ ن طةيق   هل مِ   (25

٤م ٟم٘مٚمـف ـاإلُمـ٤مم اًمٜمـقوي يمٛمـٛمع سمـلم اًم٘مـقًملم ـضمـ( ٟمٕمؿ : ضم

 سمٞمـ٧م ُمــ ظمروضمـف )إنَّ  احل٤مومظ اسمـ طمجر اًمٕمس٘مالين وم٘م٤مل :

 ُمٞمٛمقٟمـ٦م سمٞمـ٧م ُمــ وظمروضمف،  واًمٕمب٤مس قمكم سملم يم٤من قم٤مئِم٦م

 .(1)(ريض اهلل قمٜمٝمؿ أمجٕملم واًمٗمْمؾ قمكم سملم يم٤من

   

مون هللاوعل ه  عيو  رآلو  رسوعم في أ ِّ يرم اتيقول الةسورل  (26
بيووس ميمرتوو  ةضووي ه  تهووا إلوول بيووس  ائشوو  ةضووي ه 

  تها ؟

 ضمـ( يقم آصمٜملم.

   

موواذا كووان ةسوورلتا هللاووعل ه  عيوو  رآلوو  رسووعم يهللاووتع إذا  (27
 اشيكل المةا ؟

 صـغم اهلل : يم٤من رؾمقل ىم٤مًم٧م ٜمٝم٤مريض اهلل قم قم٤مئِم٦م ضمـ( قمـ

 سمـ٤معمٕمقذات ٟمٗمسـف قمغم ي٘مرأ ، ؾمٚمؿ إذا اؿمتٙمكآًمف وو قمٚمٞمف اهلل

                                                           

  (.1/263ومتح اًمب٤مري ) (1)



 (22)------------------------صلى اهلل عليه وآله وسلم ووفاتهالرسول مرض 

 وأُمسح،  وأٟمٗم٨م قمٚمٞمف أىمرأ يمٜم٧ُم  ؿمٙمقاه اؿمتدَّ  ٤مـ، ومٚمٛمَّ  ويٜمٗم٨م

 .(1)سمريمتٝم٤م رضم٤مء:  سمٞمده قمٚمٞمف

   

الموةا  ماذا هللات س  ائش  ةضي ه  تها  تد موا اشويد   (28
 عم ؟بالةسرل هللاعل ه  عي  رآل  رس

 ريض ُمـ طمدي٨م قم٤مئِمـ٦م (2)ضمـ( روى اًمبخ٤مري ذم صحٞمحف

آًمـف و قمٚمٞمـف اهلل صـغم اًمٜمبـل دظمـؾ ُم٤م سمٕمد ىم٤مًم٧م : قمٜمٝم٤م اهلل

 ٍب رَ ىمِ  ؾمبع ـْ ُمِ  قمكمَّ  ٘مقاـهري)ىم٤مل :  وضمٕمف واؿمتدَّ  سمٞمتف ؾمٚمؿو

َـّ ـأويمٞمتـ حؾَّ ـشمُ  مل ـ وأُ  (اًمٜمـ٤مس إمم أقمٝمـد : ًمٕمـكمَّ  ٝم  ذم َس ضمٚمِ

 صمؿ،  ؾمٚمؿآًمف وو ٚمٞمفقم اهلل صغم اًمٜمبل زوج حلٗمّم٦م ُمـخْم٥ٍم 

 ىمـد أنْ  إًمٞمٜمـ٤م رـيِمٞمـ ـمٗمـؼ طمتـك،  شمٚمـؽ قمٚمٞمف ٟمّم٥م   ـمٗم٘مٜم٤م

 اًمٜم٤مس. إمم ظمرج صمؿ،  َـّ ومٕمٚمتُ 

   

                                                           

   .[2192ُمسٚمؿ سمرىمؿ ][ وصحٞمح 4728صحٞمح اًمبخ٤مري سمرىمؿ ] (1)

   .[195صحٞمح اًمبخ٤مري سمرىمؿ ] (2)



 (23)------------------------صلى اهلل عليه وآله وسلم ووفاتهالرسول مرض 

مووا هووي الموواد  المهللاووترع متهووا م ضوو  حفهللاوو  ةضووي ه   (29
  تها ؟

 ُمـ اًمٜمح٤مس. ٤مخْمبٝم٤م ُمّمٜمققمً ـضمـ( يم٤من ُم

   
 

  



 (24)------------------------صلى اهلل عليه وآله وسلم ووفاتهالرسول مرض 

 ( ؟  سب)القة  بال دد ما الحكم  في يحديد  (31

ذًمؽ وم٘مـ٤مل :  (1)اسمـ طمجر ذم )ومتح اًمب٤مري( ضمـ( ذيمر احل٤مومظ

 رضر دومـع ذم ظم٤مصـٞم٦م ًمـف أنَّ  اًمٕمـدد هـذا ذم احلٙمٛم٦م:  ىمٞمؾ

 واًمسحر. ؿاًمس  

   

هل اسيفاد ةسورلتا هللاوعل ه  عيو  رآلو  رسوعم ب ود سوك    (31
 الما   عي  ؟

اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ُمـ  ؾمقًمٜم٤م صغمرٟمٕمؿ : اؾمتٗم٤مد ضمـ( 

ذم رواي٦م أمحد اسمـ طمٜمبؾ ٤م ضم٤مء واضًح٤م ـقمٚمٞمف يمٛم ؾمٙم٥م اعم٤مء

 .(2) اًمٜم٤مس( إمم قمٝمد٠موم أؾمؽميح ذم ُمسٜمده طمٞم٨م ىم٤مل : )ًمٕمكم
   

ما أثة سك  الما  مون السوبع القوة   عول ةسورلتا هللاوعل   (32
 ه  عي  رآل  رسعم ؟

                                                           

   .(8/141ومتح اًمب٤مري ) (1)

   .[25221ُمسٜمد أمحد اسمـ طمٜمبؾ سمرىمؿ ] (2)



 (25)------------------------صلى اهلل عليه وآله وسلم ووفاتهالرسول مرض 

اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ  ٜم٤م صغمؾمقًمُ ريم٤من أصمره أْن أطمسَّ ضمـ( 

 إمم )ظمرج، طمتك ورد ذم صحٞمح اًمبخ٤مري أٟمف  سمٜمِم٤مطٍ 

 (1) (.وظمٓمبٝمؿ هبؿ ومّمغمَّ  ٜم٤مساًم
   

الةسوورل هللاووعل ه  عيوو  رآلوو  رسووعم هووي يرجيهوواس مووا   (33
 ؟في يعك ال طب  ةضي ه  ت  لعهللاحاب  

أنَّ رؾمقل  (2)ُمسٜمدهذم طمٜمبؾ سمـ ٛمد اـإلُم٤مم أطمروى اضمـ( 

،  ظمٓمبٝمؿ صمؿ سم٤مًمٜم٤مس صغمَّ اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ 

 أوىص صمؿ،  هلؿ قم٤مود أطمدٍ  أصح٤مب ـْ ُمِ  ًمٚمِمٝمداء واؾمتٖمٗمر

 أصبحتؿ إٟمٙمؿ : اعمٝم٤مضمريـ ُمٕمنم ي٤م):  وم٘م٤مل سم٤مٕٟمّم٤مر

 هل اًمتل تٝم٤مـهٞمئ قمغم شمزيد ٓ إٟمّم٤مر وأصبح٧م،  شمزيدون

 أيمرُمقا:  إًمٞمٝم٤م أوي٧ُم  اًمتل (3)تلـٞمبقمَ  هؿ،  اًمٞمقم قمٚمٞمٝم٤م

                                                           

   .[195صحٞمح اًمبخ٤مري سمرىمؿ ] (1)

   .[22111ُمسٜمد أمحد اسمـ طمٜمبؾ سمرىمؿ ] (2)

 قمٞمـبتل : أي : ظم٤مصتل. (3)



 (26)------------------------صلى اهلل عليه وآله وسلم ووفاتهالرسول مرض 

 اًمذي قاىمَْم  ىمد وم٢مهنؿ : ئٝمؿـسٞمُمُ  قمـ ج٤موزواـوشم،  يمريٛمٝمؿ

 .(هلؿ اًمذي وسم٘مل قمٚمٞمٝمؿ
   

ف ظهووةس أهميوو  رهللاووي  التبووي هللاووعل ه  عيوو  رآلوو  كيوو  (34
 رسعم باهتهللااة ةضي ه  تهم ؟

سم٠مسمسط ٟمٔمرة ًمقاىمع اعمسٚمٛملم سمٕمد ووم٤مة اًمرؾمقل صغم اهلل ضمـ( 

أنَّ اعمٝم٤مضمريـ هؿ اخلٚمٗم٤مء وإُمراء  رىقمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ٟم

وىم٤مدة ضمٞمقش اًمٗمتقطم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م وأصح٤مب اإلُم٤مرات 

  ٜمٝمؿ.دون إٟمّم٤مر ريض اهلل شمٕم٤ممم قم
   

  



 (27)------------------------صلى اهلل عليه وآله وسلم ووفاتهالرسول مرض 

 وصيت انرسىل 
 صهى اهلل عهيه وآنه وسهم

 

 أرهللال الةسرل هللاعل ه  عي  رآل  رسعم ؟ يرم   في أ ِّ   (35

ضمـ( يم٤مٟم٧م وصٞم٦م اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمـف وآًمـف وؾمـٚمؿ يـقم 

 ىمبؾ ووم٤مشمف سم٠مرسمٕم٦م أي٤مم.: اخلٛمٞمس 

   

ن الهللاحابي الذ  يةر  رهللاي  الةسرل هللاوعل ه  عيو  م    (36
 رآل  رسعم ؟

 ٤م.ـقمبداهلل سمـ قمب٤مس ريض اهلل قمٜمٝمٛم ضمـ(

   

بن  باس ةضوي ه  تهموا رهور  بده حال  كاتس كيف   (37
 ؟ الةسرل هللاعل ه  عي  رآل  رسعم يةر  لتا رهللاي 

 يروهي٤م واًمدُمقع شمسٞمُؾ اسمـ قمب٤مس ريض اهلل قمٜمٝمٛمـ٤م ضمـ( يم٤من 

 .٥م احلّمب٤مءظمْمَّ سمؾَّ وطمتك ، قمٞمٜمٞمف  ـْ ُمِ 

   عي  رآل  رسعم ؟ما هر تص رهللاي  الةسرل هللاعل ه (38



 (28)------------------------صلى اهلل عليه وآله وسلم ووفاتهالرسول مرض 

ذم صحٞمحٞمٝمٛمـ٤م ُمـ طمـدي٨م  (2) وُمسٚمؿ (1) ضمـ( روى اًمبخ٤مري

قمبداهلل سمـ قمب٤مس ريض اهلل قمٜمٝمٛمـ٤م ومٞمٛمـ٤م يرويف قمٜمف ؾمٕمٞمد سمـ 

 اخلٛمـٞمس يـقم ريض اهلل قمٜمٝمٛمـ٤م : قمب٤مس اسمـ : ىم٤مل ضُمَبػم ىم٤مل

 : يـ٤م ، وم٘مٚم٧م احلَم دُمٕمف سمؾَّ  طمتك سمٙمك صمؿ اخلٛمٞمس يقم وُم٤م

 صـغم اهلل سمرؾمـقل اؿمتدَّ  ؟ ىم٤مل خلٛمٞمسا يقم ، وُم٤م قمب٤مس اسمـ

 يمت٤مسًمـ٤م ًمٙمؿ أيمت٥م ائتـقين):  وم٘م٤مل وضمٕمف وآًمف وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل

:  وىم٤مًمقا شمٜم٤مزعٌ  ٟمبٍل  قمٜمد يٜمبٖمل ومتٜم٤مزقمقا وُم٤م (سمٕمدي شمْمٚم قا ٓ

،  ظمـػم ومٞمف أٟم٤م وم٤مًمذي دقمقين):  ىم٤مل اؾمتٗمٝمٛمقه أهجر ؿم٠مٟمف ُم٤م

ـْ  اًمـٛمنميملم : أظمرضمقا سمثالث أوصٞمٙمؿ ،  اًمٕمـرب ضمزيرة ُِم

 قمــ : وؾمـٙم٧م ىم٤مل (أضمٞمزهؿ يمٜم٧م ُم٤م سمٜمحق اًمقومد وأضمٞمزوا

 : وم٠مٟمسٞمتٝم٤م. ىم٤مل أو اًمث٤مًمث٦م

   

                                                           

  .[2888صحٞمح اًمبخ٤مري سمرىمؿ ] (1)

  .[1637سمرىمؿ ]صحٞمح ُمسٚمؿ  (2)



 (29)------------------------صلى اهلل عليه وآله وسلم ووفاتهالرسول مرض 

كيووف شووةع ال عمووا  قوورل الةسوورل هللاووعل ه  عيوو  رآلوو    (39
 ؟ ب د ( يضعُّرا ال كياًبـا لكم أكي  رسعم : )ائيـرتي

 : ىمٞمـؾ (٤ميمت٤مسمً : ) ىمقًمفضمـ( ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر اًمٕمس٘مالين : 

 .(1)سمٕمده اخلٚمٞمٗم٦م شمٕمٞملم هق

   

 ماذا ُيقهللاد بقرل  : )أهجة( ؟  (41

 سم٤مًمْمؿ - رجْ ٝمُ ـضمـ( ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر اًمٕمس٘مالين : واًم

 يمالم ُمـ ي٘مع ُم٤م هٜم٤م سمف ، واعمراد اهلذي٤من - اًمسٙمقن صمؿ

 ، ووىمقع وم٤مئدشمف : ًمٕمدم سمف يٕمتد   وٓ يٜمتٔمؿ ٓ اًمذي اعمريض

ـَ  ذًمؽ  ٕٟمف ُمستحٞمٌؾ : وآًمف وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمبل ُِم

ڀ  ڀ   ڀ  چ :  شمٕم٤ممم : ًم٘مقًمف رضفـوُم فـصحت ذم ُمٕمّمقم

 ذم أىمقل ٓ إين) : وآًمف ؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم وًم٘مقًمف چٺ

 .(2) طمً٘م٤م( إٓ واًمرض٤م اًمٖمْم٥م

                                                           

  .(8/133ومتـح اًمبـ٤مري ) (1)

  .(8/133ومتـح اًمبـ٤مري ) (2)



 (31)------------------------صلى اهلل عليه وآله وسلم ووفاتهالرسول مرض 

   

ما هر القرل الم يمد  تد أهل الست  رالجما و  فوي ي يوين   (41
 الةسرل هللاعل ه  عي  رآل  رسعم لع عيف  من ب ده ؟

اخلٚمٞمٗم٦م ُمـ سمٕمده  وآًمف ؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغمؾمقًمٜم٤م  رًمق قملمَّ ضمـ( 

ــ ــ٤ميٕمقه ومل ي ــف وسم ــؼ اًمّمــح٤مسم٦م قمٚمٞم ــع ختٚمٗمقا ـٓشمٗم ، واًمقاىم

قا ذم ؾمـ٘مٞمٗم٦م سمٜمـل ُٕمـسمخالف ذًمؽ شمـٛمــ٤مًُم٤م : وم٤مٕٟمّمـ٤مر دمٛمَّ 

ؾم٤مقمدة : ٓظمتٞم٤مر ظمٚمٞمٗم٦م ُمٜمٝمؿ ، واعمٝم٤مضمرون سم٤ميٕمقا أسمـ٤مسمٙمر ، 

يمــ٤مٟمقا  وآًمــف ؾمــٚمؿ قمٚمٞمــف اهلل صــغموأهــؾ سمٞمــ٧م رؾمــقل اهلل 

، صمـؿ  وآًمـف ؾمـٚمؿ قمٚمٞمـف اهلل صـغمٚملم سمتجٝمٞمز اًمرؾمـقل ُمِمتٖم

ٛمٞمًٕم٤م قمـغم أيب سمٙمـر ريض اهلل قمٜمـف ، ومل ـاضمتٛمٕم٧م يمٚمٛمتٝمؿ ضم

ــٞماًل  ريض اهلل قمــٜمٝمؿ  ُمـــ اًمّمــح٤مسم٦م ئمٝمــر واطمــدٌ   قمــغم دًم

وأظمرج  ٕطمٍد ، وآًمف ؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم خالف اًمرؾمقلـاؾمت



 (31)------------------------صلى اهلل عليه وآله وسلم ووفاتهالرسول مرض 

أٟمف ىم٤مل سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف قمٛمر  ُمـ طمدي٨م (1)اًمِمٞمخ٤من

 رٌ ـق ظمٞمــه ـْ ُمَ  ٘مد اؾمتخٚمَػ ـوم، ؾمتخٚمػ أَ  إنْ ):  ـَ ـٕمِ  ـمُ طملم

 ق ظمػمٌ هُ  ـْ وم٘مد شمريمٙمؿ ُمَ ، أشمريمٙمؿ  وإنْ  - يٕمٜمل أسم٤م سمٙمر -ٜمل ُمِ 

 (. - ؾمٚمؿآًمف ويٕمٜمل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و -ٜمل ُمِ 

   

 

 

 

 

 

 آخر خطبت نهرسىل
 صهى اهلل عهيه وآنه وسهم

 

رآلو  رسوعم  ي  ع ه هللاعل ميل كاتس آ ة  طب  لعةسرل  (42
 ؟

                                                           

[ ُمـ طمدي٨م 1823[ وصحٞمح ُمسٚمؿ سمرىمؿ ]6792صحٞمح اًمبخ٤مري سمرىمؿ ] (1)

  ٤م.ـسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمٛمقمبداهلل 



 (32)------------------------صلى اهلل عليه وآله وسلم ووفاتهالرسول مرض 

 ضمـ( يم٤مٟم٧م ىمبؾ ووم٤مشمف سمخٛمس ًمٞم٤مٍل. 

   

رآل  رسعم   عي  ه ما هر تص آ ة  طب  لعةسرل هللاعل  (43
 ؟

 طمـدي٨م أيب ؾمـٕمٞمد ـْ ُِمـ  (1)ضمـ( روى اسمـ طمب٤من ذم صـحٞمحف

 اهلل صـغم اهلل رؾمقل قمٚمٞمٜم٤م ظمرج : ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل اخلدري

 قبُمٕمُّمـ وهـق ومٞمـف ُمـ٤مت اًمذي ُمرضف ذم وآًمف وؾمٚمؿ قمٚمٞمف

 ىمـ٤مئؿٌ  اًمسـ٤مقم٦م إين):  وم٘مـ٤مل اعمٜمؼم قمغم ىم٤مم طمتك وم٤مشمبٕمتف اًمرأس

  اًمــدٟمٞم٤م قمٚمٞمــف رضـ٧مقمُ  قمبــًدا إنَّ ):  ىمــ٤مل صمـؿ (احلــقض قمـغم

 إٓ اًم٘مـقم ُمــ أطمـدٌ  ٝم٤مـًم يٗمٓمـ ومٚمؿ (أظمرة وم٤مظمت٤مر وزيٜمتٝم٤م

 وأٟمٗمســٜم٤م سم٠مُمقاًمٜمــ٤م يَؽ ٟمٗمــدِ  سمــؾ وأُمــل : سمــ٠ميب وم٘مــ٤مل أسمــقسمٙمر

 .اًمس٤مقم٦م طمتك قمٚمٞمف رئل ٤مـومٛم اعمٜمؼم ُمـ هبط ؿَّ صمُ وأوٓدٟم٤م ، 

   

                                                           

  .[6593صحٞمح اسمـ طمب٤من سمرىمؿ ] (1)



 (33)------------------------صلى اهلل عليه وآله وسلم ووفاتهالرسول مرض 

كيف كاتس هيئ  الةسرل هللاعل ه  عي  رآلو  رسوعم أثتوا    (44
رموووا هوووي البشووواة  فوووي يعوووك   طبيووو  اه يوووة  لعمسوووعمين ؟

 ال طب  ؟

٤مُم٦م ، سمـؾ ـًمبسـف ًمٚمٕمٛمـ ـْ ُمِ : ضمـ( مل شمٙمـ هٞمئتف طمس٥م اعم٠مًمقف 

ف وآًمـف ـف صـغم اهلل قمٚمٞمــ: ًمِمـدة ُمرضـ ٤مقسمً ـف ُمٕمّمـيم٤من رأؾم

سمِمـ٤مرة قمٔمٞمٛمـ٦م سم٠مٟمـف طمـ٤مل ظمٓمبتـف يـرى وؾمٚمؿ ، وذم اخلٓمب٦م 

 احلقض وهق اًمذي وقمده اهلل إي٤مه ذم أظمرة وم٘مد رآه ذم اًمدٟمٞم٤م. 

   

ي ييوة التبوي هللاوعل ه  عيو  رآلو   نْ ما الدةس المسيفاد مِ   (45
 رسعم بين الدتيا راآل ة  ؟

ٛمٜم٤م ٟمبٞمٜم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ اًمزهـد ذم اًمـدٟمٞم٤م ٕمٚم  يُ ضمـ( 

٤م : ٕهن٤م إسم٘مك وومٞمٝم٤م اعمست٘مر احل٘مٞم٘مل وشم٘مديؿ أظمرة قمٚمٞمٝم

 واًمسٕم٤مدة إسمدي٦م.

   

: قرل  الةسرل هللاعل ه  عي  رآل  رسعم ملماذا لم يفطن ل  (46
اآل وة ( إال  فا يواة رليتيهوا الودتيا  عيو   ةضس  بًدا )إن  

 الهللاديق ةضي ه  ت  ؟



 (34)------------------------صلى اهلل عليه وآله وسلم ووفاتهالرسول مرض 

ــرطملم  ــ٤مٟمقا وم ــٜمٝمؿ يم ــ٤ممم قم ـــ( ٕنَّ اًمّمــح٤مسم٦م ريض اهلل شمٕم ضم

صغم اهلل قمٚمٞمـف وآًمـف رؾمقل اًمروريـ سم٘مدوم ـُمسوُمٜمدهِملم و

:  ن سمٓمٚمٕمتـفوُمرسـور، ن سمرؤيتف قٕمـتٛمت  قمٚمٞمٝمؿ ، ومٝمؿ ُمُ وؾمٚمؿ 

صـغم اهلل قمٚمٞمـف رؾمقل اًم ومٚمؿ هيتٛمقا سم٤مًمٙمالم : ًمٗمرطمتٝمؿ سمرؤي٦م

 .وآًمف وؾمٚمؿ

   

كووان آ ووة  هوود الةسوورل هللاووعل ه  عيوو  رآلوو  رسووعم  ميوول  (47
 بمتبةه الشةيف ؟

ُمٜمـؼمه سمٕمـد اهلل قمٚمٞمف وآًمـف وؾمـٚمؿ صغم مل يّمٕمد رؾمقًمٜم٤م  ضمـ(

ظمٓمبتف اًمتل ىمبؾ ووم٤مشمف سمخٛمس ًمٞم٤مٍل : وًمذًمؽ ي٘مقل أسمق ؾمٕمٞمد 

 (.اًمس٤مقم٦م طمتك  ُمٜمؼمهقمغم رئل ٤مـومٛماخلدري ريض اهلل قمٜمف : )

كيووف رهللاووفس أم سووعم  ةضووي ه  تهووا هللاوو   الةسوورل  (48
 هللاعل ه  عي  رآل  رسعم في آ ة  مةه ؟



 (35)------------------------صلى اهلل عليه وآله وسلم ووفاتهالرسول مرض 

ُمــ طمـدي٨م أم  (1)ذم ُمسـٜمدهاسمــ طمٜمبـؾ ٛمد ـضمـ( أظمرج أطم

 صـغم اًمٜمبل ُم٤مت ُم٤م :  ىم٤مًم٧م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ؾمٚمٛم٦م اعم١مُمٜملم أم

 إٓ ىم٤مقمـًدا صـالشمف أيمثـر يم٤مٟمـ٧م طمتـك وآًمف وؾمـٚمؿ قمٚمٞمف اهلل

 قمٚمٞمـف يـدوم اًمذي إًمٞمف اًمٕمٛمؾ أطم٥ُم  ، ويم٤من اعمٙمتقسم٦م اًمّمالة

 يسػًما. يم٤من وإنْ  اًمٕمبد

   

 

  

                                                           

  .[26647ُمسٜمد أطمـٛمد اسمـ طمٜمبؾ سمرىمؿ ] (1)



 (36)------------------------صلى اهلل عليه وآله وسلم ووفاتهالرسول مرض 

 حىار انرسىل صهى اهلل عهيه وآنه وسهم
 ء رضي اهلل عنهامع ابنخه انسهرا

 

ميوول كووان حووراة الةسوورل هللاووعل ه  عيوو  رآلوو  رسووعم مووع   (49
 ابتي  فاطم  اللهةا  ةضي ه ي الل  تها ؟

ومٞمـف اًمرؾمـقل  ىمـبضضمـ( يم٤من ذًمؽ احلقار ذم اعمرض اًمـذي 

  .صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ

   

ما تص الحراة الذ  داة بين ةسرلتا هللاعل ه  عي  رآل    (51
 لهةا  ةضي ه  تها ؟رسعم مع ابتي  ال

 ريض قم٤مئِمـ٦مُمـ طمـدي٨م  (1)ضمـ( روى اًمبخ٤مري ذم صحٞمحف

 وم٤مـمٛمـ٦م وآًمف وؾمـٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمبل دقم٤م : ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م اهلل

ه٤م ومٞمـف ىمـبض اًمذي ؿمٙمقاه ذم اًمسالم قمٚمٞمٝم٤م  ٌمءـسمـ ، ومسـ٤مرَّ

ه٤م دقم٤مه٤م ، صمؿ ومبٙم٧م  ـسم ومس٤مرَّ
ٍ
 قمــ ، ومس٠مًمٜم٤مه٤م ومْمحٙم٧م ٌمء

ين وم٘م٤مًم٧م ذًمؽ  أٟمـف وآًمـف وؾمـٚمؿ قمٚمٞمـف اهلل غمصـ اًمٜمبل : ؾم٤مرَّ

                                                           

  .[4171صحٞمح اًمبخ٤مري سمرىمؿ ] (1)



 (37)------------------------صلى اهلل عليه وآله وسلم ووفاتهالرسول مرض 

ين ، صمؿ ومبٙمٞم٧م ومٞمف شمقذم اًمذي وضمٕمف ذم ي٘مبض  ومـ٠مظمؼمين ؾم٤مرَّ

 .ومْمحٙم٧م يتبٕمف سمٞمتف أهؾ أول أين

   

 كيف كاتس مشي  اللهةا  ةضي ه  تها ؟  (51

 ريض قم٤مئِمـ٦م ُمـ طمدي٨م  (1) روى اًمبخ٤مري ذم صحٞمحفضمـ( 

  اًمٜمبل ٌمـُم ُمِمٞمتٝم٤م يم٠منَّ  متٌم وم٤مـمٛم٦م أىمبٚم٧م : ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م اهلل

آًمـف و قمٚمٞمـف اهلل صـغم اًمٜمبـل وم٘مـ٤مل ؾمٚمؿآًمف وو قمٚمٞمف اهلل صغم

 ٤مًمفـؿمٛم قمـ أو يٛمٞمٜمف قمـ أضمٚمسٝم٤م صمؿ (سم٤مسمٜمتل ٤مُمرطمبً ) : ؾمٚمؿو

 أرسَّ  صمـؿَّ ؟  شمبٙمـلم مل:  هلـ٤م وم٘مٚم٧م ومبٙم٧م ٤مطمديثً  إًمٞمٝم٤م أرسَّ  صمؿ

 أىمرب ٤مومرطًم  يم٤مًمٞمقم رأي٧م ُم٤م:  وم٘مٚم٧م،  ومْمحٙم٧م ٤مطمديثً  إًمٞمٝم٤م

 رس لـٕومِمـ يمٜم٧م ُم٤م:  وم٘م٤مًم٧م ٤ملىم ٤مـقمٛمَّ  ومس٠مًمتٝم٤م!  طمزنٍ  ُمـ

 صـغم اًمٜمبل ىمبض طمتك  ؾمٚمؿآًمف وو قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل

 ضمؼميـؾ ن)أ إزمَّ  أرسَّ :  وم٘م٤مًمـ٧م ومسـ٠مًمتٝم٤م ؾمٚمؿآًمف وو قمٚمٞمف اهلل

                                                           

  .[3426صحٞمح اًمبخ٤مري سمرىمؿ ] (1)



 (38)------------------------صلى اهلل عليه وآله وسلم ووفاتهالرسول مرض 

 اًمٕم٤مم قم٤مرضٜمل ٟمفأو،  ُمرة ؾمٜم٦م يمؾ اًم٘مرآن  (1) يٕم٤مرضٜمل   يم٤من

ــ سمٞمتــل أهــؾ أول ٟمــؽأو،  أضمــكم طمرضــ إٓ ُمــرشملم  يب ٤محل٤مىًم

 اجلٜم٦م أهؾ ٟمس٤مء ؾمٞمدة شمٙمقين أن شمرضلم أُم٤م):  وم٘م٤مل (ومبٙمٞم٧م

 .ًمذًمؽ ومْمحٙم٧ُم  (اعم١مُمٜملم ٟمس٤مء أو

   

مووواذا يسووويفاد مووون م اةضووو  جبةيووول القوووةآن الكوووةيم موووع  (52
موةيين فوي السوت  اليووي هللاوعل ه  عيو  رآلو  رسوعم الةسورل 
 هللاعل ه  عي  رآل  رسعم ؟يرفي فيها 

ـ قمـغم اًم٘مـرآن يٓمٛمئ ُمر أنْ ىمد أُ  قمٚمٞمف اًمسالم ضمـ( يم٠منَّ ضمؼميؾ

 ورؾمقظمف ذم ىمٚم٥م ٟمبٞمٜم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ. 

   

ما دالل  ذلك الحراة بالتسب  لعسيد  فاطم  اللهةا  ةضي  (53
 ه  تها ؟

                                                           

: ي٘مرأ واعمٕمٜمك يستٕمرضف ُم٤م أىمرأه إي٤مه ُمـ  -سمٗمتح اًمٕملم وؾمٙمقن اًمراء  –اًمٕمرض  (1)

 اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.



 (39)------------------------صلى اهلل عليه وآله وسلم ووفاتهالرسول مرض 

ستدل ُمٜمف قمغم أنَّ ُمٙم٤مٟم٦م اًمزهـراء ريض اهلل قمٜمٝمـ٤م قمٜمـد ضمـ( يُ 

حتٚمٝم٤م همػمهـ٤م : وم٘مـد ـأسمٞمٝم٤م صغم اهلل قمٚمٞمـف وآًمـف وؾمـٚمؿ ٓ يـ

ه٤م نمَّ ـخؼم سمف أطمًدا ُمـ أهٚمف ، سمؾ وسمـ٤م مل يُ ـسمٛم أظمؼمه٤م ساطم٦مً 

 .يٚمحؼ سمف ـْ سم٤مجلٜم٦م وسم٠مهن٤م أول ُمَ 

   

رفوا  ةضي ه  تهوا هل حضةس السيد  فاطم  اللهةا    (54
 رآل  رسعم ؟  عي  ه رالدها هللاعل

 ُمــ طمـدي٨م  (1) ضمـ( ٟمٕمؿ : وم٘مد أظمرج اًمبخـ٤مري ذم صـحٞمحف

ـ٤م : سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل أٟمس  اهلل صـغم اًمٜمبـل صم٘مـؾ ًمـٛمَّ

٤مهُ  ضمٕمؾ وآًمف وؾمٚمؿ قمٚمٞمف :  (2)اًمسالم قمٚمٞمـٝم٤م وم٤مـمٛم٦م وم٘م٤مًم٧م يتٖمِمَّ

 (اًمٞمـقم سمٕمـد يمـرٌب  أسمٞمـؽ قمغم ًمٞمس) : هل٤م ، وم٘م٤مل أسم٤مه وايمرب

ـ٤م ـْ  أسمتـ٤مه ، ي٤م دقم٤مه رسًم٤م أضم٤مب أسمت٤مه : ي٤م ىم٤مًم٧م ُم٤مت ومٚمٛمَّ  ضمٜمـ٦م َُمـ

                                                           

 .[4193صحٞمح اًمبخ٤مري سمرىمؿ ] (1)

  .هٙمذا ذم صحٞمح اًمبخ٤مري ىمقًمف : )قمٚمٞمٝم٤م اًمسالم( (2)



 (41)------------------------صلى اهلل عليه وآله وسلم ووفاتهالرسول مرض 

ــ٤م ٟمٜمٕم٤مه ضمؼميؾ إمم أسمت٤مه ، ي٤م ُم٠مواه اًمٗمردوس ـَ  ، ومٚمٛمَّ  ىم٤مًمـ٧م ُدومِـ

 شَمــحُثقا أنْ  أٟمٗمسـٙمؿ ، أـم٤مسمـ٧م أٟمـس : ي٤م اًمسالم قمٚمٞمٝم٤م ٤مـمٛم٦موم

 اًمؽماب!!. وآًمف وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل قمغم

   

كيووف أجووا  أتووس بوون مالووك ةضووي ه  توو   عوول سوو ال  (55
 أنْ  أتفسوكم أطابوس) السيد  فاطم  اللهوةا  ةضوي ه  تهوا

 ( ؟ اليةا رآل  رسعم  عي  ه هللاعل ه ةسرل  عل ـحُثراي

،  هلـ٤م رقم٤ميـ٦مً :  ضمقاهبـ٤م قمــريض اهلل قمٜمـف  أٟمس ضمـ( ؾمٙم٧م

 قمغم ىمٝمرٟم٤مه٤م أٟم٤م إٓ سمذًمؽ أٟمٗمسٜم٤م شمٓم٥م مل:  ي٘مقل طم٤مًمف وًمس٤من

ًٓ :  ومٕمٚمف  ُٕمره. اُمتث٤م

   

ةضوي ه  تو  ب ود ةجر و  موون  توس بون مالوكمواذا قوال أ (56
 ؟ هللاعل ه  عي  رآل  رسعم دفن التبي

 ريض اهلل ٟمس سمـ ُم٤مًمـؽأ أن (1)ذم ُمسٜمده أسمق يٕمغمضمـ( أظمرج 

 اهلل صـغم اهلل رؾمقل ومٞمف ىمدم اًمذي اًمٞمقم يم٤من ٤مـٛمَّ ـًمقمٜمف ىم٤مل : 

                                                           

  .[3378ُمسٜمد أيب يٕمغم سمرىمؿ ] (1)



 (41)------------------------صلى اهلل عليه وآله وسلم ووفاتهالرسول مرض 

  اًمٞمقم يم٤من ٤مـومٚمٛمَّ ،  رء يمؾ ُمٜمٝم٤م أض٤مء اعمديٜم٦م ؾمٚمؿآًمف وو قمٚمٞمف

 أفمٚمـؿ ؾمـٚمؿآًمـف وو قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ومٞمف ُم٤مت اًمذي

 رؾمقل ىمؼم شمراب ُمـ أيديٜم٤م ٟمٗمْمٜم٤م وُم٤م: ) ىم٤مل،  رء يمؾ ُمٜمٝم٤م

 (.ىمٚمقسمٜم٤م أٟمٙمرٟم٤م طمتك ؾمٚمؿآًمف وو قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل

   

ميل كان لحواق اللهوةا  ةضوي ه  تهوا بأبيهوا هللاوعل ه  (57
  عي  رآل  رسعم ؟

اًمزهراء ريض اهلل قمٜمٝمـ٤م سمٕمـد اًمسٞمدة وم٤مـمٛم٦م ضمـ( مل يٓمؾ قُمٛمر 

 أسمٞمٝم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ : وم٘مد قم٤مؿم٧م وم٘مط ؾمت٦م أؿمٝمر.

   

 

 

 

 وآنه وسهم انرسىل صهى اهلل عهيه
 وسكراث املىث

 

 كيف يكرن م اتا  اهتبيا  مقاةت  بغيةهم ؟ (58



 (42)------------------------صلى اهلل عليه وآله وسلم ووفاتهالرسول مرض 

 ؾمـٕمٞمد أيبُمــ طمـدي٨م  (1)هأمحد اسمـ طمٜمبؾ ذم ُمسٜمدروى  ضمـ(

 صـغم اًمٜمبـل قمغم يده رضمؾ وضع:  ىم٤ملريض اهلل قمٜمف  اخلدري

 قمٚمٞمؽ يدي أضع أن أـمٞمؼ ُم٤م واهلل : وم٘م٤مل ؾمٚمؿآًمف وو قمٚمٞمف اهلل

 ٟم٤مإ) : ؾمٚمؿآًمف وو قمٚمٞمف اهلل غمص اًمٜمبل وم٘م٤مل،  ٤مكـٛمَّ ـطم ؿمدة ُمـ

 (.إضمر ًمٜم٤م يْم٤مقمػ ٤مـيمٛم اًمبالء ًمٜم٤م يْم٤مقمػ إٟمبٞم٤مء ُمٕمنم

   
هوول أحووس الةسوورل هللاووعل ه  عيوو  رآلوو  رسووعم بسووكةاس  (59

 المرس ؟

 اهلل ريض ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م (2)ضمـ( روى اًمبخ٤مري ذم صحٞمحف

 سمـلم يم٤من وآًمف وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل إنَّ  ىم٤مًم٧م : قمٜمٝم٤م

 اعمـ٤مء ذم يـده يـدظمؾ ومجٕمـؾ ، ُم٤مء ومٞمٝم٤م  (4)قمٚمب٦م أو  (3)ريمقة فيدي

                                                           

  .[11912اسمـ طمٜمبؾ سمرىمؿ ]ُمسٜمد أطمـٛمد  (1)

  .[6145صحٞمح اًمبخ٤مري سمرىمؿ ] (2)

 : أي اجلٚمد. إدم ُمـ: اًمققم٤مء  اًمريمقة (3)

 .اخلِم٥م ُمـ: اًمققم٤مء  اًمٕمٚمب٦م (4)



 (43)------------------------صلى اهلل عليه وآله وسلم ووفاتهالرسول مرض 

 ًمٚمٛمــقت ، إنَّ  اهلل إٓ إًمــف ٓ):  وي٘مــقل وضمٝمــف هبــ٤م ومٞمـــٛمسح

 (إقمـغم اًمرومٞمـؼ ذم):  ي٘مـقل ومجٕمـؾ يده ٟمّم٥م صمؿ (ؾمٙمرات

  يده. وُم٤مًم٧م ىمبض طمتك

   
يقرل إذا مةس  الةسرل هللاعل ه  عي  رآل  رسعمماذا كان  (61

 ب  جتال  ؟

 سمــ ىمت٤مدة ُمـ طمدي٨م أيب (1)ى اًمبخ٤مري ذم صحٞمحفضمـ( رو

 رؾمـقل أن يـُحدث يم٤من أٟمف إٟمّم٤مري ريض اهلل قمٜمف رسمٕمل

 : وم٘مـ٤مل سمجٜمـ٤مزة قمٚمٞمـف ُمـر وآًمـف وؾمـٚمؿ قمٚمٞمـف اهلل صغم اهلل

 اعمسؽميح ، ُم٤م اهلل رؾمقل : ي٤م ىم٤مًمقا (ُمٜمف وُمسؽماح ُمسؽميح)

 ٥ِم َّمـ ٟمَ  ُمــ يسـؽميح اعمـ١مُمـ اًمٕمبد):  ؟ ىم٤مل ُمٜمف واعمسؽماح

 ُمٜمـف يسـؽميح اًمٗمـ٤مضمر ، واًمٕمبـد اهلل رمحـ٦م إمم وأذاه٤م ٟمٞم٤ماًمد

 .(واًمدواب واًمِمجر واًمبالد اًمٕمب٤مد

   

                                                           

  .[6147صحٞمح اًمبخ٤مري سمرىمؿ ] (1)



 (44)------------------------صلى اهلل عليه وآله وسلم ووفاتهالرسول مرض 

 ؟ من الشهدا الةسرل هللاعل ه  عي  رآل  رسعم  ي دهل  (61

 ضمـ( ٟمٕمؿ ، يٕمد ُمـ اًمِمٝمداء : ٕٟمف ُم٤مت ُمسٛمقًُم٤م.

   

 ؟ الةسرل هللاعل ه  عي  رآل  رسعم ميل ُسم (62

 ظمٞمؼم. ومتح حديًدا سمٕمدـضمـ( ذم اًمسٜم٦م اًمس٤مسمٕم٦م وشم

   

 مِّ الةسرل هللاعل ه  عي  رآل  رسعم؟من الميهم بس   (63

 سمــ ؾمـالم اُمـرأة -اًمٞمٝمقديـ٦م  احل٤مرث سمٜم٧م زيٜم٥م أهدتضمـ( 

 ُمِمـقي٦مً  ؿمـ٤مةً ًمرؾمقًمٜم٤م صـغم اهلل قمٚمٞمـف وآًمـف وؾمـٚمؿ  - ُمِمٙمؿ

 ىمٞمـؾ؟  ًمٞمفإ أطم٥م اًمِم٤مة ُمـ قمْمق أي ؾم٠مًم٧م ويم٤مٟم٧م ُمسٛمقُم٦مً 

 .ؿاًمس   ـُم ومٞمٝم٤م وم٠ميمثرت،  اًمذراع:  هل٤م

   

ليتوو  بتووس  هللاووعل ه  عيوو  رآلوو  رسووعمكيووف  اقوو  ةسوورلتا  (64
 هللاعل ه  عي  رآل  رسعمالحاةث اليي حارلس اغييال الةسرل 

م إلي  ؟  بإةسال السُّ

: ٕٟمف  اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ قمٜمٝم٤م ضمـ( صٗمح

 اًمٜم٤مس أرطم٧م ٤ميم٤مذسمً  يمٜم٧َم  إن ؾم٠مهل٤م قمـ ؾمب٥م ومٕمٚمٝم٤م وم٘م٤مًم٧م :



 (45)------------------------صلى اهلل عليه وآله وسلم ووفاتهالرسول مرض 

 ـْ وُمَ  أؿمٝمدك وأٟم٤م،  ص٤مدق أٟمؽ أن زم اؾمتب٤من وىمد،  ُمٜمؽ

 .ديٜمؽ قمغم أين طمرض

   

هللاعل ه  عي  رآلو  هل أكل من الشا  المسمرم  غية ةسرلتا  (65
 ؟ رما مهللايةه؟ رسعم

وىمد ، ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف  اًمؼماء سمـ سمنم ضمـ( ٟمٕمؿ : أيمؾ ُمٜمٝم٤م

 ُمـ أصمر اًمسؿ. ُم٤مت

   

 آنهوعهى انرسىل صهى اهلل عهيه 
  وسهم

 
 فارق اندنياي

 

 م ؟لةسرل هللاعل ه  عي  رآل  رسعا في أ ِّ يرم يرفي (66

:  ضمـ( شمقذم اًمرؾمقل يقم آصمٜملم : ىمـ٤مل احلـ٤مومظ اسمــ قمبـداًمؼم

 .(1)ومٞمف ٤مءـاًمٕمٚمٛم سملم ظمالف ٓ وهذا

   

 م ؟لةسرل هللاعل ه  عي  رآل  رسعا يرفي في أ  سا   (67

                                                           

  .(24/395اًمتٛمٝمٞمد ٓسمـ قمبد اًمؼم ) (1)



 (46)------------------------صلى اهلل عليه وآله وسلم ووفاتهالرسول مرض 

 .(1)ضمـ( شمقذم طملم اؿمتد اًمْمحك

   

 م ؟سرل هللاعل ه  عي  رآل  رسعلةأين يرفي ا (68

ريض  قم٤مئِم٦م ُمـ طمدي٨م (2)ضمـ( روى اًمبخ٤مري ذم صحٞمحف

 وإٟمف وآًمف وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمبل ُم٤مت : اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م

 سمٕمد أسمًدا ٕطمدٍ  اعمقت ؿمدة أيمره ، ومال وذاىمٜمتل طم٤مىمٜمتل ًمبلم

   وآًمف وؾمٚمؿ. قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمبل

   

هللاوعل ه  عيو  رآلو   لةسورلي ب  اجِّ ما هر الثر  الذ  سُ  (69
 ب د رفاي  ؟رسعم 

 .(3)ل رؾمقًمٜم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ سمؼمدة طمؼمةج  ضمـ( ؾُم 

   

لةسرل هللاعل ه  عي  رآلو  رسوعم اآ ة الةجال  هًدا ب نْ م   (71
 ؟

                                                           

  .(2/229شم٤مريخ اًمٓمؼمي ) (1)

  .[4181صحٞمح اًمبخ٤مري سمرىمؿ ] (2)

  .[3121ؾمٜمـ أسمر داوود سمرىمؿ ] (3)



 (47)------------------------صلى اهلل عليه وآله وسلم ووفاتهالرسول مرض 

 ضمـ( قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف.

   

ماذا يقرل حبة اهم  ةضي ه  ت  في آ وة التواس  هوًدا  (71
 ؟ سعمآل  رر  عي  ه هللاعلةسرل بال

ؾمئؾ وم٘مٞمـؾ  قمب٤مس سمـ ضمـ( ذيمر اسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمب٘م٤مت أنَّ قمبداهلل

 ذم ورأؾمـف شمقذم وآًمف وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ًمف : أرأي٧م

 ىمٞمؾ ًمف : قمكمٍّ ، صدر إمم ًمـٛمستٜمد وهق : شمقذم ؟ وم٘م٤مل أطمدٍ  طمجر

 : شمـقذم ٤مًمـ٧مىم أهن٤مريض اهلل قمٜمٝم٤م  قم٤مئِم٦م قمـ ثحد  ـيُ  قمروة وم٢منَّ 

 ، وٟمحـري ؾمـحري سمـلم وآًمف وؾمـٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل

 قمٚمٞمـف اهلل صغم اهلل رؾمقل ًمتقذم !! واهلل : أشمٕم٘مؾ قمب٤مس اسمـ وم٘م٤مل

قمكمٍّ  صدر إمم ٛمستٜمدـًم وإٟمف وآًمف وؾمٚمؿ
(1). 

   

ماذا يقورل أم سوعم  ةضوي ه  تهوا بول ة الهللاوحاب   هوًدا  (72
 ؟ سعمآل  رر  عي  ه هللاعلبالةسرل 

                                                           

  .(2/263اًمٓمب٘م٤مت اًمٙمؼمى ٓسمـ ؾمٕمد ) (1)



 (48)------------------------صلى اهلل عليه وآله وسلم ووفاتهالرسول مرض 

 ريض ؾمٚمٛم٦م ُمـ طمدي٨م أم (1)ـ( روى احل٤ميمؿ ذم ُمستدريمفضم

 ٕىمـرب قمـكم يمـ٤من إنْ  سمـف أطمٚمـػ واًمذي : ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م اهلل

دَٟم٤م : وآًمف وؾمـٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل سمرؾمقل قمٝمًدا اًمٜم٤مس  قُمـ

:  ي٘مـقل وهـق همـداة  وآًمف وؾمـٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل

:  قمٜمٝم٤م اهلل ريض وم٤مـمٛم٦م وم٘م٤مًم٧م (اُمرارً  قمكم ، ضم٤مء قمكم ضم٤مء)

 أم ، ىم٤مًمـ٧م ٕمدـسمـ : ومجـ٤مء ىم٤مًمـ٧م ، طم٤مضمـ٦مٍ  ذم سمٕمثـتف ؽـيم٠مٟم

 اًمبٞمـ٧م ُمــ ، ومخرضمٜمـ٤م طم٤مضمـ٦مً  إًمٞمـف ًمـف أنَّ  : ومٔمٜمٜم٧م ؾمٚمٛم٦م

 ، وم٠ميمـ٥مَّ  اًمبـ٤مب إمم أدٟمـ٤مهؿ ُمــ ويمٜم٧م اًمب٤مب قمٜمد وم٘مٕمدٟم٤م

 هُ سـ٤مر  يُ  وضمٕمـؾ ، وآًمف وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل قمٚمٞمف

ـ  ؾمٚمؿوآًمف و قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ىمبض صمؿ ويٜم٤مضمٞمف  ـْ ُِم

 قمٝمًدا. اًمٜم٤مس أىمرب قمكما  ومٙم٤من:  ذًمؽ قُمفي

   

                                                           

  .[4671اعمستدرك قمغم اًمّمحٞمحلم سمرىمؿ ] (1)



 (49)------------------------صلى اهلل عليه وآله وسلم ووفاتهالرسول مرض 

كيف جمع ال عما  بين قورل مون يقورل : إن  الةسورل يورفي  (73
كةم ه رجه  رقرلهم : يرفي بوين حواقتيي   عل هللادة  عي  

 رذاقتيي  ائش  ةضي ه  تها ؟

 سم٠من اجلٛمع ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر اًمٕمس٘مالين : ويٛمٙمـضمـ( 

 يٗم٤مرىمف مل ، وأٟمف سمف قمٝمًدا آظمرهؿ قمٜمف ريض اهلل قمكم يٙمقن

ـ٤م ُم٤مل طمتك  شمقضمف أنْ  سمٕمد أوم٤مق ، صمؿ ُم٤مت أٟمف فمـ ُم٤مل ، ومٚمٛمَّ

 .(1) وم٘مبض صدره٤م إمم سمٕمدهريض اهلل قمٜمٝم٤م  قم٤مئِم٦م وم٠مؾمٜمدشمف

   

ةضي ه  ت  ب د سما    بة   مة بن ال طا ماذا هللاتع  (74
 رفا  الةسرل هللاعل ه  عي  رآل  رسعم؟

 ُم٤مًمـؽ سمـ أٟمس ُمـ طمدي٨م (2)ذم صحٞمحف روى اسمـ طمب٤من ضمـ(

ـ٤م ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل : وآًمـف  قمٚمٞمـف اهلل صغم اهلل رؾمقل شمقذم ًمـٛمَّ

َـّ  : ٓ وم٘م٤مل ظمٓمٞمب٤ًم اًمٜم٤مس ذم اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر ىم٤مم وؾمٚمؿ  أؾمٛمٕم

 : إنَّ  ُم٤مت ىمد وآًمف وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم حمٛمًدا : إنَّ  ي٘مقل أطمًدا

                                                           

  .(8/139ومتح اًمب٤مري ) (1)

  [.6621صحٞمح اسمـ طمب٤من سمرىمؿ ] (2)



 (51)------------------------صلى اهلل عليه وآله وسلم ووفاتهالرسول مرض 

 رسمـف إًمٞمف أرؾمؾ وًمٙمـ يٛم٧م مل وآًمف وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم حمٛمًدا

 ًمٞمٚم٦م. أرسمٕملم ىمقُمف قمـ ومٚمب٨م،  ُمقؾمك إمم أرؾمؾ يمام

   

الةسوورل   توود مووا يوورفيةضووي ه  توو  أيوون كووان الهللاووديق  (75
 هللاعل ه  عي  رآل  رسعم؟

ٜمْح.  ضمـ( يم٤من اًمّمديؼ ريض اهلل قمٜمف سمٛمسٙمٜمف سم٤مًمس 

   

ماذا هللاتع أبربكة الهللاديق ةضي ه  ت  ب ود سوما    بوة  (76
 ه  عي  رآل  رسعم؟ رفا  الةسرل هللاعل

 قمب٤مس سمـ أنَّ قمبداهلل (1)ٛمد اسمـ طمٜمبؾ ذم ُمسٜمدهـضمـ( روى أطم

ث  دظمـؾ اًمّمـديؼ سمٙمـر أسمـ٤م أنَّ  ريض اهلل قمٜمٝمٛمـ٤م يم٤من ُيـحد 

 اًمذي اًمبٞم٧م أشمك طمتك ، ومٛم٣م اًمٜم٤مس ُيـحدث وقمٛمر اعمسجد

 سمٞم٧م ذم وهق -  وآًمف وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ومٞمف شمقذم

ك يم٤من طمؼمة سمرد ضمٝمفو قمـ ومٙمِمػ - قم٤مئِم٦م  ، ومٜمٔمر سمف ُمسجَّ

 قمٚمٞمـف أيمـ٥مَّ  صمـؿ ، وآًمـف وؾمـٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمبل وضمف إمم

                                                           

  .[3191ُمسٜمد أمحد اسمـ طمٜمبؾ سمرىمؿ ] (1)



 (51)------------------------صلى اهلل عليه وآله وسلم ووفاتهالرسول مرض 

 ُمـ٧م : ًم٘مـد ُمـقشمتلم قمٚمٞمـف اهلل جيٛمـع ٓ : واهلل ىم٤مل صمؿ ٘مب ٚمفـيُ 

  سمٕمده٤م. شمـٛمقت ٓ اًمتل ٛمقشم٦مـاًم

   

 يجموع ال ره) ماذا يقهللاد الهللاديق ةضي ه  تو  بقرلو  : (77
 ( ؟مرييين  عي  ه

وىمـد ذيمـر ُمٜمٝمـ٤م هٜم٤مك أىمقال يمثـػمة ذم ُمٕمٜمـك ُمـقشمتلم : ضمـ( 

 : أرسمٕم٦م ُمٜمٝم٤م وم٘م٤مل (1)احل٤مومظ اسمـ طمجر اًمٕمس٘مالين ذم اًمٗمتح

 زقمؿ ُمـ قمغم اًمرد إمم سمذًمؽ وأؿم٤مر،  طم٘مٞم٘متف قمغم هق:  ىمٞمؾ *

 إضمقسمـ٦م أوضـح وهـذا...رضمـ٤مل أيـدي ومٞم٘مٓمـع ؾمٞمحٞم٤م أٟمف

  .وأؾمٚمٛمٝم٤م

:  حيٞمـ٤م إذ : اًم٘مـؼم ذم أظمـرى ُمقشمـف يٛمـقت ٓ أراد:  وىمٞمؾ* 

  .اًمداودي ضمقاب وهذا .يٛمقت صمؿ ًمٞمسئؾ

 .ذيٕمتؽ وُمقت ٟمٗمسؽ ُمقت اهلل جيٛمع ٓ:  وىمٞمؾ* 

                                                           

  .(3/114ومتح اًمب٤مري ) (1)



 (52)------------------------صلى اهلل عليه وآله وسلم ووفاتهالرسول مرض 

 سمٕمـد شمٚم٘مك ٓ:  أي:  اًمٙمرب قمـ اًمث٤مين سم٤معمقت يمٜمك:  وىمٞمؾ *

 .صم٤مٟمٞمٝم٤م آظمر ٤ميمرسمً  اعمقت هذا يمرب

   

 هل يسن يقبيل الميس ؟ (78

ؾ ـ٦م شم٘مبٞمــضمـ( ي١مظمذ ُمـ ومٕمؾ اًمّمـديؼ ريض اهلل قمٜمـف ؾُمٜمٞمَّـ

اعمٞم٧م : ٕن اًمّمديؼ ريض اهلل قمٜمف أيم٥مَّ ُي٘مبؾ اًمرؾمقل صـغم 

 اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ سمٕمد ووم٤مشمف.

   

كيوووف  عووول الحوووافظ ابووون حجوووة ال سوووق تي مسوووأل  يقبيووول  (79
 عةسرل هللاعل ه  عيو  رآلو  رسوعمل الهللاديق ةضي ه  ت 

ل ؟  رهر مسج 

 إطم٤مديـ٨م هـذه وذم : (1)ىم٤مل اسمـ طمجر ذم ومتح اًمبـ٤مريضمـ( 

 ٤م.وشمؼميمً  ٤مـشمٕمٔمٞمٛمً :  اعمٞم٧م شم٘مبٞمؾ ضمقاز

   

عةسورل هللاوعل ل ماذا قال الهللاديق ةضي ه  ت  ب د يقبيع  (81
ل ؟رهر مُ  ه  عي  رآل  رسعم  سج 

                                                           

  .(3/115ومتح اًمب٤مري ) (1)



 (53)------------------------صلى اهلل عليه وآله وسلم ووفاتهالرسول مرض 

 صـغم اهلل رؾمـقل ُمـ٤مت،  راضمٕمقن إًمٞمف وإٟم٤م هلل ٟم٤مىم٤مل : إضمـ( 

ڄ  ڄ    ڄ    ڃ  چ  شمال ىمقًمف شمٕم٤ممم :صمؿ  ، ؾمٚمؿآًمف وو قمٚمٞمف اهلل

 چ  ڌچ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ

 [144]ؾمقرة آل قمٛمران : 

   

رفووا    توود مووا ييووذكة ائشوو  ةضووي ه  تهووا موواذا يقوورل  (81
 ؟لةسرل هللاعل ه  عي  رآل  رسعم ا

 وهل ريض اهلل قمٜمٝم٤م قم٤مئِم٦م غمقمدظمؾ اًمت٤مسمٕمل ُمرسوق ضمـ( 

 إٓ أسمٙمل أنْ  أؿم٤مء ُم٤م:  ٘م٤مًم٧مـوم؟  يبٙمٞمؽ ُم٤م:  ٘م٤ملـوم شمبٙمل

 ُمـ يِمبع ومل ؾمٚمؿآًمف وو قمٚمٞمف اهلل صغم بلاًمٜم ُم٤مت:  سمٙمٞم٧م

 أرسمٕم٦م يمٜم٤م وًم٘مد،  اًمدٟمٞم٤م ٤مٜمقمٚمٞم اهن٤مرت صمؿ،  ٤ميقُمً  ُمرشملم رـاًمب   ظمبز

 .(1)واًمتٛمر ٤مءـٛمـاًم إٓ ـمٕم٤مم ًمٜم٤م وُم٤م أؿمٝمر

                                                           

  .[8871جؿ اًمٓمؼماين إوؾمط سمرىمؿ ]ُمٕم (1)



 (54)------------------------صلى اهلل عليه وآله وسلم ووفاتهالرسول مرض 

 انرسىل غسيمح
 صهى اهلل عهيه وآنه وسهم

 

ْن يرل ل يغسيل الةسرل هللاعل ه  عي  رآل  رسعم؟ (82  م 

 شمٖمسٞمؾ اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمـف وؾمـٚمؿ شمقممَّ ضمـ( 

 ن وهؿ ؾمت٦م ٟمٗمٍر :قأهؾ سمٞمتف اعم٘مرسم

 ريض اهلل قمٜمف.قمٛمف اًمٕمب٤مس  -1

 ريض اهلل قمٜمف.قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م اسمـ قمٛمف  -2

   .امريض اهلل قمٜمٝم اًمٗمْمؾ سمـ اًمٕمب٤مساسمـ قمٛمف  -3

 .امريض اهلل قمٜمٝمىمثؿ سمـ اًمٕمب٤مس اسمـ قمٛمف  -4

 .امريض اهلل قمٜمٝمأؾم٤مُم٦م سمـ زيد ه ُمقٓ -5

   اعمِمٝمقر سمِم٘مران ريض اهلل قمٜمف.٤مًمح صُمقٓه  -6

   



 (55)------------------------صلى اهلل عليه وآله وسلم ووفاتهالرسول مرض 

هوول حضووة يغسوويل الةسوورل هللاووعل ه  عيوو  رآلوو  رسووعم  (83
 ش ص من غية أهل بيي  ؟ 

ٟم٤مدى ُمـ وراء اًمب٤مب أوس سمـ ظمقزم ضمـ( ٟمٕمؿ : وم٘مد 

ي٤م : قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وم٘م٤مل  -٤م ويم٤من سمدريً  -إٟمّم٤مري 

ٜم٤م ُمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف ٟمِمدشمؽ اهلل طمٔمَّ ، قمكم 

ومدظمؾ ، ادظمؾ : وم٘م٤مل ًمف قمكم قمٚمٞمف اًمسالم  ،ؾمٚمؿ ًمف وآو

 (1).ؾمٚمؿآًمف وومحرض همسؾ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و
   

هللاعل ه  عي  رآل  رسعم  كيف يمس  معي  يغسيل الةسرل (84
 ؟

سمـ أيب ـم٤مًم٥م اًمرؾمقل صغم اهلل  قمكمُ ؾمٞمدٟم٤م أؾمٜمد ضمـ( 

ويم٤من ، إمم صدره وقمٚمٞمف ىمٛمٞمّمف قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ 

                                                           

  .(1/229صٗمقة اًمّمٗمقة ) (1)



 (56)------------------------صلى اهلل عليه وآله وسلم ووفاتهالرسول مرض 

ويم٤من ، قٟمف ُمع قمكم ـُبْمؾ وىمثؿ ي٘مٚم  اًمٕمب٤مس واًمٗم

 .أؾم٤مُم٦م وص٤مًمح يّمب٤من اعم٤مء

   

هللاوعل ه  هل ةأى سيدتا  عي بن أبي طالو  مون الةسورل (85
  عي  رآل  رسعم شيًئا مما يةى من الميس ؟

آًمـف مل يـر ُمــ رؾمـقل اهلل صـغم اهلل قمٚمٞمـف وٓ :  ضمـ(

 .رى ُمـ اعمٞم٧م٤م يُ ـٛمَّ ـُم ًئ٤مؾمٚمؿ  ؿمٞمو

   

 عوي بون أبوي طالو  ةضوي ه  تو  يقورل اذا كان سيدتا م (86
 عةسرل هللاعل ه  عي  رآل  رسعم ؟ تد يغسيع  ل

 .٤م٤م وُمٞمتً سم٠ميب وأُمل ُم٤م أـمٞمبؽ طمٞم  : ي٘مقل يم٤من  ضمـ(

   

 هللاعل ه  عي  رآل  رسعم ؟ سل ةسرلتابماذا غُ  (87

 .درسؾ سم٤معم٤مء واًمس  همُ  ضمـ(

   

ةضوي ه  تو  فوي  أرس بن  ورلي اهتهللاواة  هل شاةك (88
 الةسرل هللاعل ه  عي  رآل  رسعم ؟ يليغس



 (57)------------------------صلى اهلل عليه وآله وسلم ووفاتهالرسول مرض 

قمٚمٞمـف  ضمـ( ٓ ، مل يِم٤مرك ذم شمٖمسـٞمؾ اًمرؾمـقل صـغم اهلل

 ٤م طمرض شمٖمسٞمٚمف وم٘مط.ـوآًمف وؾمٚمؿ : إٟمٛمَّ 

   

ب د االتيهوا  هللاعل ه  عي  رآل  رسعم تع بالةسرل ماذا هللاُ  (89
 ؟من غسع  

آًمف رؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف واًمغ ُمـ همسؾ اٗمرسمٕمد اًم ضمـ(

 .ٜمع سمف ُم٤م يّمٜمع سم٤معمٞم٧مصمؿ ص، ؾمٚمؿ ضمٗمٗمقه و

   

 

  



 (58)------------------------صلى اهلل عليه وآله وسلم ووفاتهالرسول مرض 

  حكفني انرسىل
 صهى اهلل عهيه وآنه وسهم

 

 ؟ هللاعل ه  عي  رآل  رسعمط ةسرلتا تِّ هل حُ  (91

سمــ  ُمـ طمـدي٨م احلســ (1)ضمـ( روى اسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمب٘م٤مت

وآًمـف  قمٚمٞمـف اهلل صـغم اهلل رؾمـقل قمكم ريض اهلل قمٜمٝمٛمــ٤م أنَّ 

 طُمٜم ط.  وؾمٚمؿ

   

هللاووعل ه  عيوو  رآلوو  رسووعم رل حتوورط الةسوو نْ هوول بقووي ِموو  (91
 ؟ رما مهللاية ذلك الحترط ؟    شي

ُمـ طمٜمقط اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف  ضمـ( ٟمٕمؿ : سم٘مل طمٜمقطٌ 

 : ومٕمـريض اهلل قمٜمف  قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥مؾمٞمدٟم٤م وؾمٚمؿ قمٜمد 

 طحٜمَّ ـيُ  أنْ  وم٠موىص ُمسؽ قمكم قمٜمد يم٤من:  ىم٤مل ؾمٕمد سمـ ه٤مرون

                                                           

  .(2/292اًمٓمب٘م٤مت اًمٙمؼمى ٓسمـ ؾمٕمد ) (1)



 (59)------------------------صلى اهلل عليه وآله وسلم ووفاتهالرسول مرض 

 اهلل صغم هللا رؾمقل طمٜمقط ومْمؾ هق : قمكما  وىم٤مل:  ىم٤مل،  سمف

  .(1)ؾمٚمؿآًمف وو قمٚمٞمف

   

ن فيها الةسورل هللاوعل ه  عيو  رآلو  فِّ ما هي الثيا  اليي كُ  (92
 رسعم ؟

 طمؼمة وسمرد أسمٞمْملم صمقسملم:  أصمقاب صمالصم٦م يمٗمـ ذم ضمـ(

   

 ماذا يقهللاد بقرلهم : )بةد حبة ( ؟ (93

: سمرد طمؼمة : هق ذم هتذي٥م إؾمامء واًمٚمٖم٤مت ضمـ( ىم٤مل اًمٜمقوي 

،  ُمـزيـ : أي : حمـؼم خمٓمط يمت٤من أو ىمٓمـ ُمـ نيٙمق يامن صمقب

 .واًمتحسلم : اًمتزيلم واًمتحبػم

   

ن الهللاحاب  ةضران ه ي الل  عيهم أرهللال أن يكفن مِ  نْ م   (94
 في بةد حبة  ؟ رما سب  ذلك ؟

                                                           

  .(2/292اًمٓمب٘م٤مت اًمٙمؼمى ٓسمـ ؾمٕمد ) (1)



 (61)------------------------صلى اهلل عليه وآله وسلم ووفاتهالرسول مرض 

 قمبـ٤مس سمــ ُمـ ـمريؼ قمبـداهلل (1)ضم٤مء ذم ـمب٘م٤مت اسمـ ؾمٕمدضمـ( 

  طمـؼمة دسمـر ذم يٙمٗمــ أنْ  اًمٕمب٤مس أوىص:  ىم٤ملريض اهلل قمٜمٝمام 

 .ومٞمف ـٗم  يمُ  ؾمٚمؿآًمف وو قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل إن:  وىم٤مل

   

 

 انصالة عهى انرسىل
 صهى اهلل عهيه وآنه وسهم

 

 ميل هللاع ل الهللاحاب  ةضوي ه ي والل  وتهم  عول ةسورلتا (95
 ؟ هللاعل ه  عي  رآل  رسعم

ـ٤م ضمـ( ىم٤مل قمبداهلل سمـ قمب٤مس ريض اهلل قمٜمٝمٛمـ٤م : ـْ  ومرهمقا ومٚمٛمَّ  ُِمـ

 اًمٜمـ٤مس دظمـؾ ، صمؿ سمٞمتف ذم رسيره قمغم وضع اًمثالصم٤مء يقم ضمٝم٤مزه

ًٓ  ؾمٚمؿآًمف وو قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل قمغم ،  قمٚمٞمف قنّمٚم  يُ  أرؾم٤م

                                                           

  .(4/33اًمٓمب٘م٤مت اًمٙمؼمى ٓسمـ ؾمٕمد ) (1)



 (61)------------------------صلى اهلل عليه وآله وسلم ووفاتهالرسول مرض 

 اًمٜمـ٤مس يـ١مم ، ومل ومرهمقا إذا طمتك ٤مءَس اًمٜم   أدظمٚمقا ومرهمقا إذا طمتك

   (1)أطمد. وآًمف وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل قمغم

   

هللاووعل ه  عيوو  رآلوو  لتا لموواذا لووم يهللاوول   عوول جتووال  ةسوور (96
 جما   ؟ رسعم

خت٤مروا ظمٚمٞمٗم٦م ًمٚمرؾمقل ـضمـ( ٕنَّ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ مل ي

 صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ذم ذًمؽ اًمقىم٧م.

   

مووا هوور الوودةس المسوويفاد موون قوورل ابوون  بوواس ةضووي ه  (97
ـا  تهما :  ؟ (...جهاله ِمنْ  فةغرا )فعم 

ٓ سمٕمـد آٟمتٝمـ٤مء ُمــ ضمـ( يستٗم٤مد قمدم صح٦م صالة اجلٜمـ٤مزة إ

 همسؾ اعمٞم٧م وشمٙمٗمٞمٜمف.

   

 

 

 صهى اهلل عهيه قرب انرسىل 
                                                           

  .[1628ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف سمرىمؿ ] (1)



 (62)------------------------صلى اهلل عليه وآله وسلم ووفاتهالرسول مرض 

 ودفنه وآنه وسهم

 

 ي الست   تد المسعمين في دفن أمرايهم ؟هما  (98

ضمـ( هٜم٤مك ـمري٘مت٤من قمٜمد اعمسٚمٛملم ًمدومـ إُمقات : وم٘مـد ضمـ٤مء 

رضطمقن ُمقشمـ٤مهؿ ، ـأنَّ أهؾ ُمٙم٦م ي ُمسٜمد أطمـٛمد اسمـ طمٜمبؾذم 

 .(1)ن ُمقشم٤مهؿوأهؾ اعمديٜم٦م يٚمحدو

   

 ما الفةق بين الضةع رالعحد ؟ (99

ضمـ( اًمرضح : طمٗمرة ذم وؾمط اًم٘مؼم يقضـع ومٞمٝمـ٤م اعمٞمـ٧م ، أُمـ٤م 

اًمٚمحد : طمٗمر ذم ضم٤مٟم٥م اًم٘مؼم ُمـ ضمٝم٦م اًم٘مبٚم٦م يقضع ومٞمف اعمٞم٧م ، 

 . صمؿ يقضع اًمٚمبـ ًمسؽم اعمٞم٧م ىمبؾ إقم٤مدة اًمؽماب إمم اًم٘مؼم

   

ًحا أم ضووة سووعمآلوو  رر  عيوو  ه ل قبووة الةسوورل هللاووعلهوو (111
  لحًدا ؟

                                                           

  .[31ُمسٜمد أمحد اسمـ طمٜمبؾ سمرىمؿ ] (1)



 (63)------------------------صلى اهلل عليه وآله وسلم ووفاتهالرسول مرض 

ُمــ طمـدي٨م  (1)هٜمدسـُمذم  طمٜمبـؾسمــ إلُم٤مم أمحـد اضمـ( روى ا

ــًم:  ىمـ٤ملريض اهلل قمٜمٝمٛمــ٤م  قمبـ٤مس سمــ قمبداهلل  أن أرادوا ٤مـٛمَّ

 إمم قاـٕمثــسم ٚمؿـؾمـآًمف وو فـقمٚمٞم اهلل صغم  اهلل ًمرؾمقل حٗمرواـي

 – ُمٙمـ٦م أهـؾ حـيمرضي يرضح ويم٤من - احرَّ ـاجل سمـ دةـقمبٞم أيب

 اعمديٜمـ٦م ٕهـؾ حيٗمر اًمذي هق ويم٤من - ٦مــمٚمح أيب إمم قاـٕمثـوسم

اًمٕمب٤مس ريض اهلل  وم٘م٤مل ، رؾمقًملم ٤مـإًمٞمٝمٛم ومبٕمثقا - يٚمحد ويم٤من

 قمبٞمـدة أيب ص٤مطم٥م جيد ومٚمؿ ومذهب٤م ، ًمرؾمقًمؽ ظمر اًمٚمٝمؿ : قمٜمف

 ومٚمحـد سمف ومج٤مء ـمٚمح٦م أسم٤م ـمٚمح٦م أيب ص٤مطم٥م ووضمد،  قمبٞمدة أسم٤م

    .ؾمٚمؿآًمف وو قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل ًمرؾمقل

   

 سوعمآلو  رر  عيو  ه هللاوعلالةسورل  ل  ن أ  الجهاس سُ مِ  (111
 إلل قبةه ؟

                                                           

  .[2357طمٜمبؾ سمرىمؿ ] ُمسٜمد أطمـٛمد اسمـ (1)



 (64)------------------------صلى اهلل عليه وآله وسلم ووفاتهالرسول مرض 

  اهلل رؾمـقل ؾَّ ؾُم  ٤م :ـريض اهلل قمٜمٝمٛم قمب٤مس سمـ ىم٤مل قمبداهللضمـ( 

  .رأؾمف ىمبؾ ُمـ ؾمٚمؿآًمف وو قمٚمٞمف اهلل صغم

   

رآلو    عيو  ه هللاوعل هل تهللا  العبن  عول لحود الةسورل (112
 ؟ رسعم

: ٟمٕمؿ : وم٘مد ىم٤مل ؾمٞمدٟم٤م قمكم سمــ أيب ـم٤مًمـ٥م ريض اهلل قمٜمـف ضمـ( 

 وٟمّمـ٥م،  احلـدً  ؾمـٚمؿآًمـف وو قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل ًمرؾمقل وحلد

 (1)٤م.ٟمّمبً  ـُ بِ اًمٚمِ  قمٚمٞمف

   

 ه هللاووعل كووم  وودد العبتوواس اليووي رضوو س لحووًدا لعةسوورل (113
 ؟ رآل  رسعم  عي 

 اًمـؽماب هـ٤مًمقاأ صمـؿ،  ًمبٜم٤مت شمسع إهن٤م ضمـ( ىم٤مل اًمٜمقوي : ي٘م٤مل

 (2) وؾمٚمؿ. قمٚمٞمف اهلل صغم  ىمؼمه وضمٕمؾ

   

                                                           

  .[6834ؾمٜمـ اًمبٞمٝم٘مل اًمٙمؼمى سمرىمؿ ] (1)

  .(1/51هتذي٥م إؾمٛمـ٤مء واًمٚمٖم٤مت ) (2)



 (65)------------------------صلى اهلل عليه وآله وسلم ووفاتهالرسول مرض 

ص الهللاوحاب  ةضوي ه  وتهم  عول ايبواع كيف كان حة (114
 الست  في دفن اهمراس ؟

 أيب سمـــ ُمـــ طمــدي٨م ؾمــٕمد (1)ضمـــ( روى ُمســٚمؿ ذم صــحٞمحف

 : ومٞمـف هٚمـؽ اًمـذي ُمرضـف ذم ىمـ٤ملريض اهلل قمٜمف أٟمـف  وىم٤مص

 سمرؾمـقل عَ ٜمِ ُصـ ٤مـيمٛم ٤مٟمّمبً  اًمٚمبـ قمكمَّ  قاواٟمّمبُ ،  احلدً  زم حلدواإ

   وآًمف وؾمٚمؿ. قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل

   

 تلل قبة الةسرل هللاعل ه  عي  رآل  رسعم ؟ نْ م   (115

 صغم ضمـ( ُمـ اعمتٗمؼ قمٚمٞمف ٟمزول أرسمٕم٦م رضم٤مل ُمـ ىمراسم٦م اًمرؾمقل

 وهؿ :: إمم ىمؼمه اًمنميػ  ؾمٚمؿآًمف وو قمٚمٞمف اهلل

 ريض اهلل قمٜمف. ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم -1

 .ٛمـ٤مريض اهلل قمٜمٝم اًمٕمب٤مس سمـ اًمٗمْمؾ -2

 .ٛمـ٤مريض اهلل قمٜمٝم اًمٕمب٤مس سمـ ؿثَ ىمُ  -3

 .ؾمٚمؿآًمف وو قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ُمقمم ؿم٘مران -4

                                                           

  .[966صحٞمح ُمسٚمؿ سمرىمؿ ] (1)



 (66)------------------------صلى اهلل عليه وآله وسلم ووفاتهالرسول مرض 

   

ماذا يقرل  بدالةحمن بن  رف ةضي ه  ت  في  ودد مون  (116
 ؟هللاعل ه  عي  رآل  رسعم تللرا قبة الةسرل

 ىمـؼم ذم ريض اهلل قمٜمـف : ٟمـزل قمقف سمـ اًمرمحـ ضمـ( ي٘مقل قمبد

   أرسمٕم٦م. إًمٞمٝمؿ أٟمٔمر يم٠مين وآًمف وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمبل

   

من تلرل أةب   ةجال لقبة الةسورل ما الدةس المسيفاد  (117
 هللاعل ه  عي  رآل  رسعم ؟

 :ضمـ( يستٗم٤مد قمدم حتديد اًمٕمدد اًمٜم٤مزل ًمٚم٘مؼم ًمـدومـ إُمـقات 

 وذًمؽ طمس٥م احل٤مضم٦م.

   

 عول اليوةا   هللاعل ه  عي  رآل  رسوعمهل رضع ةسرلتا  (118
 في قبةه الشةيف ؟

 ضمـ( ٓ : سمؾ ومرؿم٧م ًمٜمبٞمٜم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمـف وؾمـٚمؿ ذم ىمـؼمه

ُمــ طمـدي٨م  (1)ٛمراء : وم٘مد أظمرج ُمسٚمؿ ذم صحٞمحفـىمٓمٞمٗم٦م طم

                                                           

  .[967صحٞمح ُمسٚمؿ سمرىمؿ ] (1)



 (67)------------------------صلى اهلل عليه وآله وسلم ووفاتهالرسول مرض 

 رؾمـقل ىمؼم ذم ضمٕمؾ : ٤م ىم٤ملـريض اهلل قمٜمٝمٛم قمب٤مس قمبداهلل سمـ

 ٛمراء.ـطم ىمٓمٞمٗم٦م وآًمف وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل

   

 في أ  سا    دفن الةسرل هللاعل ه  عي  رآل  رسعم؟ (119

 ُمــ اًمٚمٞمـؾ وؾمط ؾمٚمؿآًمف وو قمٚمٞمف اهلل صغماًمرؾمقل  دومـ ضمـ(

 .إرسمٕم٤مء ٦مًمٞمٚم

   

آ ة الهللاحاب   هًدا بةسرل ه هللاوعل ه  عيو  رآلو   نْ م   (111
 رسعم ؟

آظمر اًمّمح٤مسم٦م قمٝمًدا  ٛمـ٤مريض اهلل قمٜمٝم اًمٕمب٤مس سمـ ضمـ( يم٤من ىُمَثؿ

ظمرج ُمـ  ـْ سمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ : ٕٟمف آظمر ُمَ 

 ىمؼمه اًمنميػ صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ.

    

 عي بن أبي طال  فوي آ وة الهللاوحاب  ماذا يقرل اإلمام   (111
  هًدا بالةسرل هللاعل ه  عي  رآل  رسعم؟



 (68)------------------------صلى اهلل عليه وآله وسلم ووفاتهالرسول مرض 

 أٟمف دظمـؾ (1)ضمـ( ذيمر اًمْمٞم٤مء اعم٘مدد ذم اعمخت٤مرة سم٢مؾمٜم٤مد طمسـ

 أسمـ٤م : يـ٤م قمغم قمكمٍّ يمـرم اهلل وضمٝمـف وم٘مـ٤مًمقا اًمٕمراق أهؾ ُمـ ٟمٗمر

:  ، ىمـ٤مل قمٜمـف ختؼمٟمـ٤م أنْ  ٟمح٥م أُمرٍ  قمـ ٟمس٠مًمؽ ، ضمئٜم٤مك طمسـ

 قمٝمـًدا اًمٜمـ٤مس أطمدث يم٤من أٟمف حدصمٙمؿـيُ  ٦مؿمٕمب سمـ اعمٖمػمة أفمـ

 قمــ،  : أضمـؾ ىمـ٤مًمقا ؟ وآًمف وؾمـٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل سمرؾمقل

 اهلل سمرؾمـقل قمٝمـًدا اًمٜم٤مس : أطمدث ، ىم٤مل ٟمس٠مًمؽ ضمئٜم٤مك ذًمؽ

   .(2)اًمٕمب٤مس سمـ ىمثؿ وآًمف وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم

   
هل كان قبة الةسرل هللاعل ه  عي  رآلو  رسوعم مسوطًحا  (112

 أم مستًما ؟

: سٜمًٛمــ٤م ُمُ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ىمؼم  اًميم٤من ضمـ( 

 .(3)يمام صمب٧م ذم صحٞمح اًمبخ٤مري

                                                           

  .[565إطم٤مدي٨م اعمخت٤مرة سمرىمؿ ] (1)

  .(1/48آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب ) (2)

  .[1325صحٞمح اًمبخ٤مري سمرىمؿ ] (3)



 (69)------------------------صلى اهلل عليه وآله وسلم ووفاتهالرسول مرض 

   
  



 (71)------------------------صلى اهلل عليه وآله وسلم ووفاتهالرسول مرض 

 أول زائر نقرب انرسىل
 صهى اهلل عهيه وآنه وسهم

 

وو  (113 هوور أرل لائووة  لقبووة الةسوورل هللاووعل ه  عيوو  رآلوو   نْ م 
 رسعم؟

 وآًمف وؾمـٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل يم٤من أول زائر ًم٘مؼم اًمرؾمقلضمـ( 

، وهـل أيًْمـ٤م  سمٜمتف اًمسٞمدة وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء ريض اهلل قمٜمٝمـ٤مهل ا

 .وآًمف وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم أول ُمـ رصمك رؾمقًمٜم٤م

   

اللهووةا     مووا هوور الشوو ة الووذ  أتشوودي  السوويد  فاطموو    (114
ةضي ه  تها  تد رقرفها  عل قبة أبيها هللاوعل ه  عيو  

 رآل  رسعم؟

 ىم٤مئٚم٦م :أٟمِمدت اًمزهراء ريض اهلل قمٜمٝم٤م ُمـ اًمٙم٤مُمؾ ضمـ( 

ــؾ ــ٥م ىُم ــ٤مِق  حتــ٧َم  ًمٚمٛمٖمٞمّ ــرى َأـمب           اًمثّ

         

 
 َوٟمِـــدائِٞم٤م َسظَمتـــل عُ ســـٛمَ شمَ  ٜمـــ٧َم يمُ  إِنْ  

 

 

 

ب٧َّم كمَّ  ُصــ ــ ـ  َُمّمــ٤مئ٥ٌم  قَم ـ  قًَمـ ـ           ٤مٝمَ ـأٟمَّ

         

 



 (71)------------------------صلى اهلل عليه وآله وسلم ووفاتهالرسول مرض 

ب٧َّم  غم ُصـــ ـــ ـــ٤ممِ  قَم  ًمٞم٤مًمٞمـــ٤م ِسنَ  إّي

 

 

 

ـ  سمٔمـؾ   كٛمَ ـطِمـ  اَت ذَ  يمٜم٧ُم  ىَمد           حّٛمدٍ ـُُم

         
 

ـْ  َأظمــَش  ٓ   ٤مًمٞم٤مـٛمـــضم ويمــ٤من ٞمؿٍ َضــ  ُِمــ

 

 

 

ـــ٤مًمٞمقمَ  ـــعُ  وَم ـــذًمٞمؾِ  َأظمِم ـــل ًمِٚم           وَأشّم٘م

         

 
ٞمٛمل  ــــع َضــــ ــــ٤م فمــــ٤معمِل َوَأدوم  سمِِردائٞم

 

 

 

ــــ٢مِذا ـ ىمُ  سَمَٙمــــ٧م وَم ـــ ــــ٤م ذم ٦مٌ ٛمريَّ           ًمٞمٚمٝم

         

 
جٜم٤ًم  غم ؿَمــ ــ ـٍ  قَم ــ ــ٧ُم سمَ  همّم  ٤مطِمٞم٤مبَ َصــ  ٙمٞم

 

 

 

َـّ  ــ ــزنَ  وَمألضمٕمٚم ــدكَ  احل           ِز ـُُم١مٟمِــ  سَمٕم

         

 
َـّ َوٕضمٕمَ   ـــ ـــدَّ  ٚم ـــَؽ ومِ  ُمعَ اًم  ٤مطمٞم٤مِوؿَمـــ  ٞم

 

 

 

ــ٤مذا غم ُم ـْ  قَمــ ــ ــ٦م ؿَّ ؿَمــ  َُم ــ شُمرسم           ٛمدٍ ـأطم

         

 
ـــؿَّ  ٓ َأنْ   ـــدى يِم ـــ٤منِ  َُم ـــ٤م اًمزُم  هَمقاًمٞم

 

 

 

 

 

   

  



 (72)------------------------صلى اهلل عليه وآله وسلم ووفاتهالرسول مرض 

 املراثي انخي قيهج يف
  وآنه وسهم عهيه اهلل صهى رسىننا

 

ل ه ماذا يقورل حسوان بون ثابوس فوي ةثوا  الةسورل هللاوع (115
  عي  رآل  رسعم؟

ًم٘مد ىم٤مل طمس٤من سمـ صم٤مسم٧م ريض اهلل قمٜمف قمدًدا ُمــ اًم٘مّمـ٤مئد ضمـ( 

 ذم رصم٤مء رؾمقًمٜم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ُمٜمٝم٤م ىمقًمف ُمـ اًمٙم٤مُمؾ:

ـــ٤م           ٤مـيَم٠َمٟمَّٛمـــ شَمٜمـــ٤ممُ  ٓ قَمٞمٜمـــل سمـــ٤مُل  ُم

         

 
ــــ٧م  ــــ٤م يُمِحَٚم ــــؾِ  َُمآىمٞمٝم ــــدِ  سمُِٙمح  إَرَُم

 

 

 

 

 

          صم٤مِوًيـــ٤م َأصـــبََح  اعمَٝمـــِدي   قَمـــغم ضَمَزقًمـــ٤م

         

 
ــ٤م  ــػمَ  ي ـــ ظَم ــَ   َُم ــ َوـمِ ــدِ  ٓ كـاحلَّم  شَمبُٕم

 

 

 

 

 

          ًَمٞمَتٜمـــل هَلٗمـــل اًمــؽُمَب  َي٘مٞمـــَؽ  ضَمٜمبــل

         

 
 اًمَٖمرىَمــــدِ  سَم٘مٞمــــعِ  ذم ىَمبَٚمــــَؽ  هُمٞم بــــ٧ُم  

 

 

 

 

ــــٞمؿُ  ــــَدكَ  َأُأىم ــــ٦مِ  سَمٕم           سَمٞمــــٜمَُٝمؿ سم٤ِمعمَديٜمَ

         

 



 (73)------------------------صلى اهلل عليه وآله وسلم ووفاتهالرسول مرض 

ــــدِ  ملَ  ًَمٞمَتٜمــــل زـَٟمٗمــــ هَلــــَػ  يــــ٤م   أوًَم

 

 

 

 

 

ـــ٠َميب ـــل سمِ ــــ َوُأُّم ـــِٝمدُت  َُم ـــفُ  ؿَم           َووم٤مشَم

         

 
ــــقمِ  ذم  ــــلمِ  َي صمٜمَ ِٓ ــــل   ا ــــدي اًمٜمَبِ  اعمُٝمَت

 

 

 

 

 

ــــ٧ُم  ــــدَ  وَمَٔمٚمِٚم ــــفِ  سَمٕم ًدا َووم٤مشمِ ــــد                     ُُمتََٚم

         

 
 إؾَمـــَقدِ  ؿَّ ؾُمـــ ُأؾمـــ٘مٞم٧ُم  ًَمٞمَتٜمـــل يـــ٤م 

 

 

 

 

 

ــــؾَّ  َأو ــــرُ  طَم ــــ٤م اهللَِ َأُم ــــ٤مضِماًل  ومٞمٜم           قم

         

 
ـــــ  ــــ٤م ُِم ــــ٦مٍ  ذم َيقُِمٜم ــــدِ  ذم َأو َروطَم  هَم

 

  

 

 

 

 

 

          ـَمٞم ًبــــ٤م وَمٜمَٚم٘مــــك ٜم٤مؾمــــ٤مقَمتَ  وَمَت٘مــــقمُ 

         

 
ـــــفُ  ٤محَمًْمـــــ  ـــــريؿُ  رَضاِئُب ـــــدِ  يَم  اعمَحتِ

 

 

 

 

 

ــــ٤م ــــرَ  ي ــــ٦مَ  سمِٙم ــــ٤مَركَ  آُِمٜمَ ــــُرهُ  اعُمب           ِذيم

         

 
ــــَدشمَؽ   ــــٜمَ  َوًَم ــــٕمدِ  ٦مٌ حُمَّم ــــَٕمدِ  سمَِس  إؾَم

 

 

 

 

 

ـــقًرا ـــ٦مِ  قَمـــغم َأضـــ٤مءَ  ٟم يَّ           يُمٚم ٝمـــ٤م اًمؼَمِ

         

 
ـــــ  ــــدَ  َُم ــــقرِ  هُي ــــ٤مَركِ  ًمِٚمٜم ــــدِ  اعُمب  هَيَت

 

 

 

  



 (74)------------------------صلى اهلل عليه وآله وسلم ووفاتهالرسول مرض 

          َوَٟمبِٞمَّٜمـــــ٤م َُمًٕمــــ٤م مَجٕمٜمــــ٤موَم٤م َرب   يــــ٤م

         

 
ـــــ٦مٍ  ذم  ـــــل ضَمٜمَّ ـــــقنَ  شُمٜمب ـــــدِ  قُمٞم  احلُسَّ

 

 

 

 

 

          ًَمٜمـــ٤م بٝمـــ٤ميمتُ َوا اًمِٗمـــرَدوسِ  ضَمٜمَّـــ٦مِ  ذم

         

 
 َواًمُســــ١مُددِ  اًمُٕمـــال َوذا اجلَـــاللِ  ذا يـــ٤م 

 

 

 

 

 

          هِب٤مًمِــــٍؽ  طَمِٞمٞمــــ٧ُم  ُمــــ٤م َأؾمــــَٛمعُ  َواهللَِ

         

 
  ّٓ ـــــ٧ُم  إِ ـــــغم سَمَٙمٞم ـــــل  ُ قَم ـــــدِ حمَ  اًمٜمَبِ  ٛمَّ

 

 

 

ـــ٤م ـــَح  ي ـــ٤مرِ  َوي ـــل   َأٟمّم ـــفِ  اًمٜمَبِ           َوَرهٓمِ

         

 
  ذم اعمَُٖمٞمَّـــــ٥ِم  سَمٕمـــــدَ  

ِ
 اعمُٚمَحـــــدِ  ؾَمـــــقاء

 

 

 

 

 

 

 

ــ٤مىَم٧م ــ٤مرٟمسم٤مٓ ض ــباِلدُ  ّم ــبَحقا اًم           وَم٠َمص

         

 
ــــ  ــــقُهُٝمؿُ  قًداؾُم ــــقنِ  ُوضم ــــدِ  يَمَٚم  اإِلصمِٛم

 

 

 

 

 

 

ـــــد ـــــدٟم٤مهُ  َوًَمَ٘م ـــــ٤م َوًَم ـــــؼُمهُ  َوومٞمٜم           ىَم

         

 
 َٟمجَحــــدِ  ملَ  سمِٜمــــ٤م ٟمِٕمَٛمتِــــفِ  َووُمْمــــقَل  

 

 

 

 

          فِ سمِـــــ َوَهـــــدى سمِـــــفِ  َأيمَرَُمٜمـــــ٤م َواهللَُ

         

 



 (75)------------------------صلى اهلل عليه وآله وسلم ووفاتهالرسول مرض 

 َُمِمــــَٝمدِ  ؾمــــ٤مقَم٦مِ  يُمــــؾ   ذم َأٟمّمــــ٤مَرهُ  

 

 

 

 

 

 

 

ـــغّم  ـــفُ  َص ــــ اإِلًَم ـــػ   َوَُم ـــفِ  حَيُ           سمَِٕمرؿِم

         

 
 َأمَحـــــدِ  اعُمبـــــ٤مَركِ  قَمـــــغم َواًمَٓمٞم بـــــقنَ  

 

 

 

 

 

ـــِرٍب  َٟمّمـــ٤مرى وَمِرطَمـــ٧م           َوهَيقُدهـــ٤م َيث

         

 
ــــًم  ـــقارى ٤مـٛمَّ ـــ ذم شَم ـــدِ اعمُ  ريِح ـَاًمْم  ٚمَح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 قهللايد  اليي ةثل بها سويدتا  عوي بون أبوي طالو ال يما ه  (116
 هللاعل ه  عي  رآل  رسعم؟ ةسرلال ةضي ه  ت 

ؾمٞمدٟم٤م قمكٌم يمرم اهلل وضمٝمف قمدًدا ُمـ اًم٘مّم٤مئد ذم رصم٤مء  أٟمِمدضمـ( 

  :ُمـ اًمٓمقيؾ صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ُمٜمٝم٤م ىمقًمف اًمرؾمقل 

          َرضم٤مئٞمـــ٤م ٧َم يُمٜمـــاهللِ  َرؾمـــقَل  يـــ٤م َأٓ

         

 
ــــ٧َم   ــــ٤م َويُمٜم ا سمِٜم ــــر  ــــُؽ  َوملَ  سَم ــــ شَم  ٤مضم٤مومٞم

 

 

 

 

 

ـــدٍ  ًمِـــِذيمرِ  ىَمٚمبـــل قَمـــغم يَمـــ٠َمنَّ            حُمَٛمَّ

         

 
ـــل   سَمٕمـــدِ  ُِمــــ ضمـــ٤مءَ  َوُمـــ٤م   اعمَٙم٤مويـــ٤م اًمٜمَبِ

 

 

ـــــدٍ  َرب   اهللَُ َصـــــغمَّ  َأومـــــ٤مـمِؿُ            حُمَٛمَّ

         

 



 (76)------------------------صلى اهلل عليه وآله وسلم ووفاتهالرسول مرض 

ـــغم  ـــَدٍث  قَم ـــكأَ  ضَم ـــِرَب  ُمس ـــ٤م سمَِٞمث  صم٤موي

 

 

 

 

 

ـــدًى  ـــقلِ  وَم ـــل اهللِ ًمَِرؾم ـــ٤مًَمتل ُأُم           َوظم

         

 
 َوظم٤مًمٞمــ٤م ٗمزـَٟمــ صُمــؿَّ  َوَزوضمــل َوقَمّٛمــل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــق ـــرشِ  َربَّ  َأنَّ  وَمَٚم ـــ٤مكَ  اًمَٕم ـــ٤م َأسم٘م           سَمٞمٜمَٜم

         

 
ـــِٕمدٟم٤م  ــــ ؾَم ـــُرهُ  َوًَمٙمِ ـــ َأُم ـــُمَ  ٤منَ يَم  ٞم٤م٤مِض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــَؽ  ـَ  قَمَٚمٞم ــــ ــــالمَ  هللِا ُِم ــــ٦مً  اًمَس           حَتَٞم

         

 
ــ٧َم   ـَ  ضَمٜمــ٤مٍت  َوُأدظِمٚم ــ  راضــٞم٤م اًمَٕمــدنِ  ُِم

 

 

 

 

 

 

 

   

القهللاوويد  اليووي ةثووس بهووا هللاووفي  بتووس  بوود المطعوو   يمووا هوو  (117
 ؟ ةضي ه  تها ةسرلتا هللاعل ه  عي  رآل  رسعم

رصم٧م قمٛم٦م اًمرؾمقل صٗمٞم٦م سمٜم٧م قمبد اعمٓمٚم٥م ريض اهلل ضمـ( 

  :ُمـ اًمٓمقيؾ  قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ سم٘مقهل٤م قمٜمٝم٤م رؾمقًمٜم٤م صغم اهلل

  



 (77)------------------------صلى اهلل عليه وآله وسلم ووفاتهالرسول مرض 

          َرضم٤مئٞمـــ٤م يُمٜمـــ٧َم  اهللَِ َرؾمـــقَل  يـــ٤م َأٓ

         

 
ــــ٧َم   ــــ٤م َويُمٜم ا سمِٜم ــــر  ــــُؽ  َوملَ  سَم ــــضَم  شَم  ٤م٤مومٞم

 

 

 

 

 

 

 

ـــ٧َم  ــــ٤م ويمٜم ـــ٤م رطمٞمًٛم ــــ٤مٚم  ٕمَ وُمُ  ه٤مدًي  ًٛم

          

 

 سم٤ميمٞمــ٤م يمــ٤منَ  َُمـــ اًمٞمــقمَ  قمٚمٞمــَؽ  ًمٞمبــِؽ  

 

 

ـــركَ  ـــ٤م ًمٕمٛم ـــل ُم ـــلَّ  أسمٙم ـــده اًمٜمب           ًمِٗم٘م

 

 
ـــ  ـــًم وًمٙم ــك ٤مـَٛم ـَ  أظمِم ــ ــرِج  ُِم ــ٤م اهل  آشمٞم

 

 
 

ـــدٍ  ًمِـــِذيمرِ  ىَمٚمبـــل قَمـــغم يَمـــ٠َمنَّ            حُمَٛمَّ

         

 
ــ٤م  ــدِ  ـْ ُِمــ ظمٗمــ٧ُم  َوُم  اعمَٙم٤مويــ٤م اًمٜمَبِــل   سَمٕم

 

 

 

 

 

 

 

ـــــ٤مـمِؿُ  ـــــدٍ  َرب   اهللَُ َصـــــغمَّ  َأوم           حُمَٛمَّ

         

 
ـــغم  ـــَدٍث  قَم ـــك ضَم ـــِرَب  َأُمس ـــ٤م سمَِٞمث  صم٤موي

 

 

 

 

 

ـــدًى  ـــقلِ  وَم ـــل اهللَِ ًمَِرؾم ـــ٤مًَمتل ُأُم           َوظم

         

 
ــــ  ــــ٤مئل لوقمٛم  ــــ وآسم ــــ٤م ٗمزـوٟم  وُم٤مًمٞم

 

 

 

  



 (78)------------------------صلى اهلل عليه وآله وسلم ووفاتهالرسول مرض 

          صـــ٤مدىًم٤م اًمرؾمـــ٤مًم٦مَ  وسمٚمٖمـــ٧َم  ىم٧َم دَصـــ

 

 
ـــ  ـــ ٧مَّ وُُم ـــ ٚمٞم٥َم َص ـــ٩َم  قدِ اًمُٕم  صـــ٤مومٞم٤م أسمٚم

 

 
 

          ٤مٜمَــــٟمبٞمَّ  كَأسم٘مــــ ٜمــــ٤مسِ اًم َربَّ  َأنَّ  وَمَٚمـــق

         

 
ـــِٕمدٟم٤م  ـــ ؾَم ـــُرهُ  ـَوًَمٙمِ ـــ َأُم ـــُمَ  ٤منَ يَم  ٞم٤م٤مِض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــَؽ  ـَ  قَمَٚمٞم ــــ ــــ اهللِ ُِم ــــ٦مً  المُ اًمسَّ           حَتَٞم

         

 
ـَ  ضَمٜمــ٤مٍت  َوُأدظِمٚمــ٧َم    راضــٞم٤م نِ اًمَٕمــدْ  ُِمــ

 

 

 

 

 

 

 

          وشمريمتــــــف أيتٛمتــــــف ٤مٜمً َســــــطَم  أرى

 

 

 ٟم٤مئٞمـــ٤م اًمٞمـــقمَ  هضمـــدَّ  ويـــدقمق َيبٙمـــل 

 
   

 

  



 (79)------------------------صلى اهلل عليه وآله وسلم ووفاتهالرسول مرض 

 حأثر انصحابت بىفاة انرسىل 
  عهيه وآنه وسهمصهى اهلل

 

كيووف أثووةس رفووا  الةسوورل هللاووعل ه  عيوو  رآلوو  رسووعم  عوول   (118
 أبي طعح  ةضي ه  ت  ؟الهللاحابي سعرك 

 قمغم اًمّمقم يٙمثر ـمٚمح٦م أسمق يم٤من : ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل أٟمس قمـ ضمـ(

ـ٤م ، وآًمف وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل قمٝمد  صغم اًمٜمبل ُم٤مت   ومٚمٛمَّ

 .(1)ُمرضٍ  أو ؾمٗمرٍ  ذم إٓ ٓمريٗم ٓ يم٤من وآًمف وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل

   

هل يغيةس   ق  الهللاحاب  بلرجايهم ب د رفا  الةسرل   (119
 هللاعل ه  عي  رآل  رسعم ؟

سمـ  ُمـ طمدي٨م قمبداهلل (2)روى اًمبخ٤مري ذم صحٞمحف ضمـ(

يمٜم٤م ٟمت٘مل اًمٙمالم وآٟمبس٤مط إمم ىم٤مل : ٤م ـقمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمٛم

 هٞمب٦م أنْ : ؾمٚمؿ آًمف وٟمس٤مئٜم٤م قمغم قمٝمد اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف و

                                                           

  .[12135ُمسٜمد أطمـٛمد اسمـ طمٜمبؾ سمرىمؿ ] (1)

  .[4788صحٞمح اًمبخ٤مري سمرىمؿ ] (2)



 (81)------------------------صلى اهلل عليه وآله وسلم ووفاتهالرسول مرض 

ؾمٚمؿ آًمف وصغم اهلل قمٚمٞمف و ٤م شمقذم اًمٜمبلـومٚمٛمَّ ،  يٜمزل ومٞمٜم٤م رءٌ 

.شمٙمٚمٛمٜم٤م واٟمبسٓمٜم٤م

   

م الةسورل هللاوعل ه  عيو  رآلو  رسوعم  عول أما أثوة  رفوا   (121
 ؟ اةضي ه  ته أيمن

 سمٙم٧م أيٛمـ أم ريض اهلل قمٜمف : إنَّ  ُم٤مًمؽ سمـ ىم٤مل أٟمسضمـ( 

:  هل٤م وم٘مٞمؾ ، وآًمف وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمبل ُم٤مت طملم

 صغم اهلل رؾمقل أنَّ  قمٚمٛم٧م ىمد واهلل : إين !! وم٘م٤مًم٧م شمبٙملم

 قمغم أسمٙمل إٟمٛمـ٤م ، وًمٙمـ ؾمٞمٛمقت وآًمف وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل

 .(1)اًمسٛمـ٤مء ُمـ اًمذي اًمقطمل

   

   

                                                           

  .[13616ُمسٜمد أطمـٛمد اسمـ طمٜمبؾ سمرىمؿ ] (1)



 (81)------------------------صلى اهلل عليه وآله وسلم ووفاتهالرسول مرض 

 اخلامتت

وطمٞم٨م وصٚمٜم٤م إمم هن٤مي٦م ُم٤م أردٟم٤م مجٕمف ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مًمٙمالم           

ٟمحٛمـد اهلل شمٕمـ٤ممم  ، ف وؾمٚمؿوآًم قمغم ووم٤مة رؾمقًمٜم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف

 ف إليمامًمف ؾم٤مئٚملم اهلل أن ٟمٙمقن ىمد ووم٘مٜم٤م ًمٚمّمقاب.٘مقمغم شمقومٞم

أؤيمـد قمـغم أنَّ أيمـؼم  ٛم٦م اًمٙمت٤مب أنْ ـوٓ يٗمقشمٜمل ذم ظم٤مشم        

وآًمـف  قمٚمٞمـف اهلل صغم ُمّمٞمب٦م أص٤مسم٧م اعمسٚمٛملم هل ووم٤مة ٟمبٞمٝمؿ

ج٥م شمـذيمره٤م ـيٜمسـ٤مه٤م سمـؾ يـ ومال يٜمبٖمل ًمٚمٛمسٚمؿ أنْ ،  وؾمٚمؿ

ٝمقن قمٚمٞمف يمـؾ اعمّمـ٤مئ٥م دوهنـ٤م ، وٟمسـ٠مًمف شمبـ٤مرك دائٛمـ٤ًم : ًمت

 وشمٕم٤ممم أن خيتؿ أقمامرٟم٤م سمحسـ اخل٤ممت٦م ذم قم٤مومٞم٦م وؾمالُم٦م.

 وصغم اهلل قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وقمغم آًمف اًمٓم٤مهريـ 

 وارض اًمٚمٝمؿ قمـ صح٤مسمتف أمجٕملم

 واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.

 



 (82)------------------------صلى اهلل عليه وآله وسلم ووفاتهالرسول مرض 

 مراجع انكخاب

أمحد سمـ قمٛمرو سمـ اًمْمح٤مك /  ؿثاينـاآلحاد وال -1

،  دار اًمراي٦مهـ( 287 - 216)أسمق سمٙمر ،  ب٤مينـاًمِمٞم

ؼ : ٞم٘م، حت 1، ط م1991 - هـ1411،  اًمري٤مض

 .سم٤مؾمؿ ومٞمّمؾ أمحد اجلقاسمرة يمتقرداًم

 ٛمدـأطم سمـ قمبداًمقاطمد سمـ / حمٛمد ادختارة األحاديث -2

 هـ( ُمٙمتب٦م643 - 567اهلل ) قمبد اعم٘مدد ، أسمق احلٜمبكم

،  1هـ ، ط1411اعمٙمرُم٦م ،  احلديث٦م ، ُمٙم٦م اًمٜمٝمْم٦م

 دهٞمش. سمـ قمبداهلل سمـ قمبداعمٚمؽ:  ٞمؼحت٘م

سمـ طمجر اأمحد سمـ قمكم / ؿققز الصحابةـاإلصابة يف ت -3

،  دار اجلٞمؾهـ( 852 - 773)أسمق اًمٗمْمؾ ،  اًمٕمس٘مالين

ؼ : قمكم ٞمح٘مـ، شم 1م ، ط1992 – هـ1412،  سمػموت

 .حمٛمد اًمبج٤موي



 (83)------------------------صلى اهلل عليه وآله وسلم ووفاتهالرسول مرض 

أسمق ، حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي /  تاريخ األمم وادؾوك -4

،  ٦مـاًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم رهـ( دا311 - 224) ضمٕمٗمر

 .1هـ ، ط1417،  روتـسمٞم

 يمثػم سمـ قمٛمر سمـ ٤مقمٞمؾـؾمٛم/ إ العظقم الؼرآن تػسر -5

،  اًمٗمٙمر دارهـ( 774 ) ت اًمٗمداء أسمق،  اًمدُمِم٘مل

 هـ.1411،  سمػموت

 اًمٓمؼمي ، ضمرير سمـ / حمٛمد وادؾوك األمم تاريخ -6

اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،  اًمٙمت٥م هـ( دار311 – 224ٕمٗمر )ضمأسمق

 .1هـ ، ط1417 سمػموت ، 

 سمـ يقؾمػواألشاكقد /  ادعاين من ادوضل يف دا تؿفقدال -7

هـ( 463 - 368) قمٛمر ، أسمق اًمؼم قمبد سمـ اهلل قمبد

اإلؾمالُمٞم٦م ، اعمٖمرب ،  واًمِم١مون إوىم٤مف قمٛمقم وزارة



 (84)------------------------صلى اهلل عليه وآله وسلم ووفاتهالرسول مرض 

 حمٛمد و اًمٕمٚمقي أمحد سمـ ُمّمٓمٗمك:  هـ ، حت٘مٞمؼ1387

 اًمبٙمري. اًمٙمبػم قمبد

 سمـ حيٞمك اًمديـ حٞملـُموالؾغات / األشؿـاء هتذيب -8

، سمػموت ،  1اًمٗمٙمر ، ط زيمري٤م ، دار اًمٜمقوي ، أسمق ذف

 م.1996

رُمذي ـحٛمد سمـ قمٞمسك اًمتـُم/  السمذي امعـج  -9

دار إطمٞم٤مء هـ( 279 - 219)أسمق قمٞمسك ،  اًمسٚمٛمل

حٛمد ؿم٤ميمر ـؼ : أمحد ُمٞمح٘مـ، شم سمػموت،  اًمؽماث اًمٕمريب

 . وآظمرون

أمحد سمـ قمبد اهلل /  حؾقة األولقاء وضبؼات األصػقاء   -11

دار اًمٙمت٤مب هـ( 431)ت ٕمٞمؿ ـأسمق ٟم،  إصبٝم٤مين

 .4هـ ، ط1415،  سمػموت،  اًمٕمريب
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٤من سمـ إؿمٕم٨م اًمسجست٤مين ـؾمٚمٞمٛم/  دوشـن أيب داو   -11

،  دار اًمٗمٙمر هـ(275 -212) دوأسمق داو،  إزدي

 .حٞمل اًمديـ قمبداحلٛمٞمدـؼ : حمٛمد ُمٞمح٘مـشم

سمـ اٛمد سمـ احلسلم سمـ قمكم ـأطم/  شـن البقفؼي الؽزى   -12

ب٦م دار ـُمٙمتهـ( 458 - 384)سمٙمر  أسمق،  ُمقؾمك اًمبٞمٝم٘مل

ؼ : ٞم٘محـم ، شم1994 – هـ1414،  ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م،  اًمب٤مز

 .حٛمد قمبداًم٘م٤مدر قمٓم٤مـُم

حٛمد سمـ طمب٤من سمـ ـُم/ وأخبار اخلؾػاء السرة الـبوية   -13

ُم١مؾمس٦م  هـ(354)ت  أسمق طم٤مشمؿ،  أمحد اًمتٛمٞمٛمل اًمبستل

 -هـ 1417،  ٦1م ، سمػموت ، طـ٘م٤مومٞمـاًمٙمت٥م اًمث

ؼ : احل٤مومظ اًمسٞمد قمزيز سمؽ م ، شمّمحٞمح وشمٕمٚمٞم1987

 وضمـٛمـ٤مقم٦م ُمـ اًمٕمٚمٛمـ٤مء.
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اًمديمتقر أيمرم ضٞم٤مء السرة الـبوية الصحقحة /   -14

٦م ـٙم٤من ، اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞمـاًمٕمٛمري طمٗمٔمف اهلل ، ُمٙمتب٦م اًمٕمبٞم

 م.2113 -هـ 1424،  1اًمسٕمقدي٦م ، ط

حمٛمد سمـ طمب٤من سمـ أمحد اًمتٛمٞمٛمل /  صحقح ابن حبان   -15

،  ٦م اًمرؾم٤مًم٦مُم١مؾمسهـ( 354)ت  أسمق طم٤مشمؿ،  اًمبستل

ؼ : ؿمٕمٞم٥م ٞم٘م، حت 2م ، ط1993 - هـ1414،  سمػموت

 .إرٟم١موط

٤مقمٞمؾ اًمبخ٤مري ـحمٛمد سمـ إؾمٛم/ صحقح البخاري   -16

 -دار اسمـ يمثػم هـ( 256 - 194( أسمق قمبداهلل، اجلٕمٗمل 

،  3م ، ط1987 - هـ1417،  سمػموت،  ٤مُم٦مـاًمٞمٛم

 ُمّمٓمٗمك دي٥م اًمبٖم٤م يمتقرداًم: ح٘مٞمؼ ـشم
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٤مج اًم٘مِمػمي ، أسمق / ُمسٚمؿ سمـ احلج صحقح مسؾم   -17

٤مء اًمؽماث ـهـ( دار إطمٞم261 -هـ 216احلسلم )

 حٛمد وم١ماد قمبداًمب٤مىمل.ـح٘مٞمؼ : ُمـاًمٕمريب ، سمػموت ، شم

 أسمق حمٛمد ، سمـ قمكم سمـ اًمرمحـ / قمبد الصػوة صػوة   -18

 – هـ1399اعمٕمروم٦م ، سمػموت ،  هـ( دار597اًمٗمرج )ت 

واًمديمتقر  وم٤مظمقري حمٛمقد:  ، حت٘مٞمؼ 2م ، ط1979

 ٕمجل.ىمٚم رواس حمٛمد

حٛمد سمـ ؾمٕمد سمـ ُمٜمٞمع اًمبٍمي ـُمُ /  الطبؼات الؽزى  -19

،  دار ص٤مدرهـ( 231 -168)أسمق قمبداهلل  ، اًمزهري

 .سمػموت

قمبداًمرمحـ سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمكم  / غريب احلديث  -21

دار اًمٙمت٥م  (هـ 597 ت) أسمق اًمٗمرجاسمـ اجلقزي ، 
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يمتقر داًمحت٘مٞمؼ : م ، 1985،  1، ط سمػموت، اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

 .ىمٚمٕمجل قمبداعمٕمٓمل أُملم

ٛمد سمـ قمكم ـأطم/  فتح الباري رشح صحقح البخاري   -21

هـ( 852 - 773) أسمق اًمٗمْمؾ، سمـ طمجر اًمٕمس٘مالين ا

حمٛمد وم١ماد  :ؼ ٞم٘محت ، هـ1379،  سمػموت،  دار اعمٕمروم٦م

 .ح٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥مـُموقمبداًمب٤مىمل 

حمٛمد سمـ قمبداهلل احل٤ميمؿ /  ادستدرك عذ الصحقحني   -22

دار اًمٙمت٥م هـ( 415 - 321)أسمق قمبداهلل ،  اًمٜمٞمس٤مسمقري

،  1م ، ط1991 – هـ1411،  سمػموت،  ٦مـاًمٕمٚمٛمٞم

 .: ُمّمٓمٗمك قمبد اًم٘م٤مدر قمٓم٤محت٘مٞمؼ 

 اعمقصكم اعمثٜمك سمـ قمكم سمـ ٛمدـ/ أطم يعذ أيب مسـد   -23

 اعم٠مُمقن هـ( دار317 -211يٕمغم ) اًمتٛمٞمٛمل ، أسمق



 (89)------------------------صلى اهلل عليه وآله وسلم ووفاتهالرسول مرض 

،  1م ، ط1984 – هـ1414ًمٚمؽماث ، دُمِمؼ ، 

 أؾمد. ؾمٚمٞمؿ طمسلم:  ح٘مٞمؼـشم

سمـ حٛمد ـسمـ ُمأمحد / بن حـبلام أمحد مسـد اإلما   -24

ُم١مؾمس٦م  هـ(241 - 164) أسمق قمبداهلل،  طمٜمبؾ اًمِمٞمب٤مين

 .ُمٍم،  ىمرـمب٦م

ٛمد سمـ أيقب ـ٤من سمـ أطمـؾمٚمٞمٛم/  مسـد الشامقني   -25

س٦م ـُم١مؾم هـ(361 -261) أسمق اًم٘م٤مؾمؿ،  اًمٓمؼماين

،  1م ، ط1984 - 1415،  روتـسمٞم،  ٤مًم٦مـاًمرؾم

 .ٛمدي سمـ قمبداعمجٞمد اًمسٚمٗملـ: طم ؼٞمح٘مـشم

 اًمٓمؼماين ، أسمق أمحد سمـ ٤منـ/ ؾمٚمٞمٛم األوشط ادعجم  -26

احلرُملم ، اًم٘م٤مهرة ،  هـ( دار361 - 261اًم٘م٤مؾمؿ )

 حمٛمد سمـ اهلل قمقض سمـ ـم٤مرق:  هـ ، حت٘مٞمؼ1415

 احلسٞمٜمل إسمراهٞمؿ سمـ اعمحسـ قمبد و
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اًمٓمؼماين ،  أيقب سمـ أمحد سمـ / ؾمٚمٞمٛمـ٤من الؽبر ادعجم  -27

واحلٙمؿ ،  اًمٕمٚمقم هـ( ُمٙمتب٦م361 - 261اًم٘م٤مؾمؿ ) أسمق

:  ح٘مٞمؼـ، شم 2م ، ط1983 – هـ1414اعمقصؾ ، 

 اًمسٚمٗمل. قمبداعمجٞمد سمـ ٛمديـطم

اعمب٤مرك سمـ حمٛمد /  الـفاية يف غريب احلديث واألثر  -28

اعمٙمتب٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  (هـ631 ت) أسمق اًمسٕم٤مدات،  اجلزري

حت٘مٞمؼ : ـم٤مهر أمحد ،  م1979 -هـ 1399سمػموت ،  -

 .حمٛمقد حمٛمد اًمٓمٜم٤مطملو ياًمزاو

 ، أسمق اًمٜمس٤مئل قمكم سمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ ٛمدـأطم / الوفاة  -29

 راثـاًمت هـ( ُمٙمتب٦م313 - 215قمبداًمرمحـ )

 زهمٚمقل. اًمسٕمٞمد حمٛمد:  ح٘مٞمؼـاإلؾمالُمل ، اًم٘م٤مهرة ، شم
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 حتويات الؽتابـففرس م

 ادوضوع
 الصػحة

 5 ُم٘مدُم٦م اًمٙمت٤مب

 8 الؼرآن الؽريم يـعي الرشول صذ اهلل عؾقه وآله وشؾم

 8 يٗمرس ؾمقرة اًمٜمٍماسمـ قمب٤مس ريض اهلل قمٜمٝمٛمـ٤م 

 9 أصمر ٟمزول ؾمقرة اًمٜمٍم قمغم اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ

 9 زُمـ ٟمزول ؾمقرة اًمٜمٍم

 11    چچ  چ  چ  ڇ   چ :  ٟمزول ىمقًمف شمٕم٤ممم

 11 بدء مرض الرشول صذ اهلل عؾقه وآله وشؾم

٦م اًمقداع قمغم ُمرض اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ  11 أصمر طَمجَّ

 11 اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ حي٤مور قم٤مئِم٦م ذم ُمرضٝم٤م اًمرؾمقل صغم

 13 اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ يقم إرسمٕم٤مء سمداي٦م ُمرض

 13 ومٕمؾ اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ سمٕمد سمدء ُمرضف

 14 يمٞمٗمٞم٦م سمداي٦م ُمرض اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ

 15 اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ذم سمٞم٧م ُمٞمٛمقٟم٦م
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 ادوضوع
 الصػحة

 16 ؿمدة ُمرض اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ

 17 اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ يٖمٛمك قمٚمٞمف

 18 اًمٕمب٤مس حيرض إهمامء اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ

 19 ٟمس٤مء اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ يٚمددٟمف

 21  اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ يٓمٚم٥م اًمٜم٘مٚم٦م إمم سمٞم٧م قم٤مئِم٦م

 22 يقم آصمٜملم سمٞم٧م قم٤مئِم٦م يّمؾصغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ  اًمرؾمقل

 23 ومٕمؾ قم٤مئِم٦م سم٤مًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ أصمٜم٤مء ُمرضف

 25 اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ خيٓم٥م ًمٚمّمح٤مسم٦م

 27 وصقة الرشول صذ اهلل عؾقه وآله وشؾم

 27 زُمـ وصٞم٦م اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ

 27 وي وصٞم٦م اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿسمـ قمب٤مس يرا

 27 وهق يروي اًمقصٞم٦مريض اهلل قمٜمٝمٛمـ٤م طم٤مًم٦م اسمـ قمب٤مس 

 27 ٟمص وصٞم٦م اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ

 29 ذح وصٞم٦م اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ

 32 آخر خطبة لؾرشول صذ اهلل عؾقه وآله وشؾم
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 ادوضوع
 الصػحة

 32 ىمبؾ ووم٤مشمف سمخٛمس ًمٞم٤ملٍ ٓم٥م خياًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ 

 32 وآًمف وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل ًمرؾمقل صغماٟمص ظمٓمب٦م 

 33 هٞمئ٦م اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ أصمٜم٤مء ظمٓمبتف

 34 اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ خيػم سملم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة

 35 آظمر قمٝمد اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ سمٛمٜمؼمه اًمنميػ

 35 ذم آظمر قمٛمره صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿاًمرؾمقل أم ؾمٚمٛم٦م شمّمػ صالة 

 36 حوار الرشول صذ اهلل عؾقه وآله وشؾم مع الزهراء ريض اهلل عـفا

 36  ٟمص طمقار اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ُمع اسمٜمتف اًمزهراء

 37 ُمِمٞم٦م اًمزهراء ريض اهلل قمٜمٝم٤م

 38 آًمف وؾمٚمؿصغم اهلل قمٚمٞمف وُمٕم٤مرض٦م ضمؼميؾ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمع اًمرؾمقل 

 39 وآًمف وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغماًمزهراء ريض اهلل قمٜمٝم٤م حترض ووم٤مة واًمده٤م 

 أنْ  أٟمٗمسٙمؿ اًمزهراء ريض اهلل قمٜمٝم٤م )أـم٤مسم٧ماًمسٞمدة وم٤مـمٛم٦م ؾم١مال 

 ؟( اًمؽماب وآًمف وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل قمغم شمـحُثقا

41 

 41 أٟمس سمٕمد رضمققمف ُمـ دومـ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ُم٘مقًم٦م

 41 اًمزهراء ريض اهلل قمٜمٝم٤م شمٚمحؼ سم٠مسمٞمٝم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ
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 ادوضوع
 الصػحة

 42 الرشول صذ اهلل عؾقه وآله وشؾم وشؽرات ادوت

 42 ٘م٤مرٟم٦م سمٖمػمهؿُمُ قمٚمٞمٝمؿ اًمسالم ُمٕم٤مٟم٤مة إٟمبٞم٤مء 

 42 اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ وؾمٙمرات اعمقت

 43 ٜم٤مزةُم٘مقًم٦م اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ إذا ُمر سمج

 44 رؾمقًمٜم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ذم قمداد اًمِمٝمداء

 44 ؿ اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿؾَم  شم٤مريخ

 44 ؿ  اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿاعمتٝمؿ سمَس 

 45 ـ يريد ىمتٚمفعماًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ  ٦مٕم٤مُمٚمُم

 45 ًمسؿُمـ أصمر ايٛمقت ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف  اًمؼماء سمـ سمنم

 46 وشؾم ُيػارق الدكقا الرشول صذ اهلل عؾقه وعذ آله

 46 اًمٞمقم اًمذي شمقذم ومٞمف اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ

 46 اًمس٤مقم٦م اًمتل شمقذم ومٞمٝم٤م اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ

 47 اعمٙم٤من اًمذي شمقذم ومٞمف اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ

 47 غم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿاًمثقب اًمذي ؾمجل ومٞمف اًمرؾمقل ص

 47 آظمر اًمرضم٤مل قمٝمًدا سم٤مًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ
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 ادوضوع
 الصػحة

 51 ٤مقمف ظمؼم ووم٤مة اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿـسمٕمد ؾمٛم صٜمع قمٛمر

 51 ُمٙم٤من اًمّمديؼ قمٜمد ُم٤م شمقذم اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ

 51 ًمف وؾمٚمؿصغم اهلل قمٚمٞمف وآصٜمع اًمّمديؼ سمٕمد ؾمٛمـ٤مقمف ظمؼم ووم٤مة اًمرؾمقل 

 52 ُمقشمتلم قمٚمٞمف اهلل جٛمعـي ٓ واهلل

 53 ؾُمٜمٞم٦م شم٘مبٞمؾ اعمٞم٧م

 54 قوم٤مة اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿًم ه٤مُم٘مقًم٦م قم٤مئِم٦م قمٜمد شمذيمر

 55 تغسقل الرشول صذ اهلل عؾقه وآله وشؾم

 55 اًمّمح٤مسم٦م يٖمسٚمقن اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ

 56 صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿشمٖمسٞمؾ اًمرؾمقل  رضحي أوس سمـ ظمقزم 

 56 يمٞمٗمٞم٦م قمٛمٚمٞم٦م شمٖمسٞمؾ اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ

 57 ؿمٞمًئ٤م مم٤م يرى ُمـ اعمٞم٧ممل ير ُمٜمف اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ 

 57 قمٜمد شمٖمسٞمٚمف ًمٚمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿُم٘مقًم٦م ؾمٞمدٟم٤م قمكم 

 57 سم٤معم٤مء واًمسدر وؾمٚمؿهمسؾ اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف 

 58 صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿمل يِم٤مرك ذم شمٖمسٞمؾ اًمرؾمقل أوس سمـ ظمقزم 

 58 ُم٤م صٜمع سم٤مًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ سمٕمد همسٚمف
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 ادوضوع
 الصػحة

 59 تؽػني الرشول صذ اهلل عؾقه وآله وشؾم

 59 طمٜمقط رؾمقًمٜم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ

 59 رؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿسم٘مٞم٦م طمٜمقط اًم

 61 اًمثٞم٤مب اًمتل يمٗمـ ومٞمٝم٤م اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ

 61 اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ يٙمٗمـ ذم سمرد طمؼمة

 61    طمؼمة سمرد ذم يٙمٗمـ أنْ  اًمٕمب٤مس ريض اهلل قمٜمف يقيص

 61 الصالة عذ الرشول صذ اهلل عؾقه وآله وشؾم

 61 اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ اًمّمح٤مسم٦م يّمٚمقن قمغم

 62 صالة اًمّمح٤مسم٦م قمغم اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ومرادى

 63 قز الرشول صذ اهلل عؾقه وآله وشؾم ودفـه

 63 اًمسٜم٦م اعمتبٕم٦م قمٜمد اعمسٚمٛملم ذم دومـ أُمقاهتؿ

 63 اًمٗمرق سملم اًمرضح واًمٚمحد

 64 ُي٘مؼم حلًدا وآًمف وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل اًمرؾمقل صغم

 65 رأؾمف ىمبؾ سؾ إمم اًم٘مؼم ُمـيُ  وآًمف وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمرؾمقل

 65 وآًمف وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل ٟمّم٥م اًمٚمبـ قمغم حلد اًمرؾمقل صغم
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 ادوضوع
 الصػحة

 65 وآًمف وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل ًمرؾمقل صغماًمبٜم٤مت حلد قمدد 

 66 طمرص اًمّمح٤مسم٦م قمغم اشمب٤مع اًمسٜم٦م ذم دومـ إُمقات

 66 ٞمف وآًمف وؾمٚمؿاًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ ٟمزًمقا ىمؼم اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚم

 68 طمـٛمراء يٗمرش سم٘مٓمٞمٗم٦م وآًمف وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمرؾمقل ىمؼم

 68 دومـ اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ؾم٤مقم٦مُ 

 69 رؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ذم ىمؼمه٤مًمآظمر اًمّمح٤مسم٦م قمٝمًدا سم

 71 ُُمسٜمًٛمـ٤ميم٤من ىمؼم اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ 

 71 ذ اهلل عؾقه وآله وشؾمأول زائر لؼز الرشول ص

 71 صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ اًمزهراء ريض اهلل قمٜمٝم٤م شمزور ىمؼم أسمٞمٝم٤م

 71 صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ اًمزهراء شمٜمِمد ؿمٕمًرا قمٜمد وىمقومٝم٤م قمغم ىمؼم أسمٞمٝم٤م

 72 وآله شؾم عؾقه اهلل ادراثي التي ققؾت يف الرشول صذ

 73 ٧م ريض اهلل قمٜمفطمس٤من سمـ صم٤مسم ُمرصم٤مة

 76 ُمرصم٤مة قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف

 77 ُمرصم٤مة صٗمٞم٦م سمٜم٧م قمبد اعمٓمٚم٥م ريض اهلل قمٜمٝم٤م

 81 تلثر الصحابة بوفاة الرشول صذ اهلل عؾقه وآله وشؾم
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 ادوضوع
 الصػحة

 81 أصمر ووم٤مة اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ قمغم أيب ـمٚمح٦م 

 81 صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿووم٤مة اًمرؾمقل  سمزوضم٤مهتؿ سمٕمدقمالىم٦م اًمّمح٤مسم٦م 

 81 أصمر ووم٤مة اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ قمغم أم أيٛمـ 

 82 خامتة الؽتاب

 83 مراجع الؽتاب

 92 فرس الؽتابف
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